
JÍDELNÍ LÍSTEK 

 

 

Předkrm 

100 g Salát Caprese (7)                                                                     81,- 

          (mozzarella, rajčata) 

100 g Grilovaný  Hermelín s brusinkami (7)                                    89,- 

100 g Grilované krevety na česneku a chilli (2)                             115,-            

         (na zeleninovém salátku) 

100 g Masová topinka sypaná sýrem (1,3,6,7)                                 85,- 

100 g Topinka se šlehanou nivou a cibulkou  (1,3,7)                       79,- 

 

 

Polévky 

0,3 l  Vývar dle nabídky (1,3,9)                                                        39,-  

0,3 l  Česneková s uzeninou a sýrem (1,3,7,9)                                 39,- 

 

 

Ryby 

200 g Pečený losos v rajčatovém ragú s bazalkou (4)                    199,- 

200 g Pečené filátko z candáta na kmíně a másle (4,7)                  195,- 

 



 

 

 

 

Drůbež 

200 g Kuřecí nudličky „Stodola“(1,7)                                            188,- 

         (smetana, niva, česnek) 

200 g Kuřecí steak, omáčka s barevným pepřem a                         189,-                   

          smetanou (1,7) 

200 g Kuřecí steak s pikantní rajčatovou salsou (1,7)                    185,- 

200 g Kuřecí steak,, Sedlák“(1,7)                                                   195,- 

          (cibule, žampiony, slanina, smetana) 

200 g Kuřecí medailonky na bazalce  (1,7)                                    185,- 

         (máslová kukuřice)  

200 g Přírodní kuřecí medailonky pečené s  tymiánem (1,7)         195,- 

         (podávané na grilované zelenině) 

200 g Grilovaný kuřecí steak, steaková omáčka (1,6,12)               175,- 

200 g Smažený kuřecí řízek    (1,3,7)                                             155,- 

 

 

 

 



 

 

 

Hovězí  maso 

300 g Hovězí steak na restovaných fazolových luskách (1,7,12)   365,- 

          (slanina, cibulka, česnek) 

200 g Hovězí steak „El Paso“ (1,6,7,12)                                        305,- 

          (sýr, anglická slanina, steaková omáčka) 

200 g Hovězí steak „Pfefer“ (1,7)                                                   295,- 

          (smetanovo – pepřová omáčka) 

200 g Hovězí biftek se šunkou a vejcem (1,3)                                289,- 

200 g Hovězí steak,,Mexicana“  (1,6,12)                                        295,- 

          (směs zeleniny, chilli, vína a kečupu) 

200 g Řezy ze svíčkové s restovanými žampióny (1,7)                  295,- 

         (bylinkové máslo, rozmarýn) 

200 g Hovězí steak,,Dřevorubec“  (1,7)                                         297,- 

          (žampiony, česnek, hrášek, bylinkové máslo) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vepřové maso 

200 g Kořeněný steak „Texas“ (1,7)                                               181,- 

          (špikovaný steak šunkou, steaková omáčka) 

300 g Vepřový steak s hlívou ústřičnou na másle (1,7)                  245,- 

         (kmín, tymián a červenou cibulkou) 

200 g Vepřová panenka omáčka z lišek (1,7)                                195,- 

          (smetana, lišky) 

200 g Vepřové bifteky z panenky na sušených                             215,- 

         švestkách, brusinkách a portském víně (1,12) 

300 g Marinovaná vepřová krkovice s česnekem                           235,- 

          a rozmarýnem (1) 

200 g Vepřová panenka špikovaná anglickou slaninou                  219,- 

           se šípkovou omáčkou (1) 

200 g Smažený vepřový řízek (1,3,7)                                             150,- 

           

 

 

 

 



 

 

 

Zeleninové saláty jako hlavní chod 

500 g Salát „Ceasar“ se slaninou (1,7,4,10)                                    188,- 

500 g Míchaný zeleninový salát, smažené kuřecí                           198,-  

          Stripsy (1,3,7) 

500 g Řecký salát     (7)                                                                  188,- 

250 g Míchaný zeleninový salát                                                       95,- 

 

 

Bezmasé pokrmy 

150 g Smažený sýr (1,3,7)                                                                85,- 

100 g Smažený hermelín s brusinkami (1,3,7)                                 89,- 

 

 

Dětská jídla 

100 g Přírodní kuřecí medailonky (1)                                               89,- 

100 g Smažené kuřecí stripsy (1,3,7)                                                95,-  

100 g Zapečený kuřecí plátek se sýrem (1,7)                                   99,- 

100 g Vepřové přírodní plátky (1)                                                    90,- 

100 g Smažené vepřové řízečky (1,3,7)                                           98,- 



Přílohy 

200 g Jasmínová rýže                                                                        41,- 

150 g Smažené bramborové hranolky                                               40,- 

150 g Smažené americké čtvrtky                                                      40,- 

150 g Smažené bramborové krokety (1,3,7)                                     40,- 

150 g Brambory vařené (7)                                                               35,- 

200 g Máslová kukuřičná zrna (1,7)                                                 48,- 

150 g Restované fazolky se slaninou a cibulkou                              53,- 

250 g Sezónní restovaná zelenina na olivovém oleji                        62,- 

150 g Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou (7)                      53,- 

1 ks toust (1,3,7)                                                                                  4,- 

1 ks Chléb (1,3,7)                                                                                4,- 

 

Omáčky 

50 g Tatarská (1,3,7,10)                                                                    28,- 

50 g Ďábelská (1,3,7,10)                                                                   28,- 

50 g Kečup (1)                                                                                  28,-  

50 g Česnekový dip (7,1,3,10)                                                          28,- 

50 g Hořčice                                                                                      28,- 

50 g Omáčka extra (1,6,7,12)                                                            35,-                                                               

        (houbová, pepřová, steaková) 

 



Moučníky  

1 ks Medovník (1,3,7,5,8)                                                                 62,- 

150 g Vanilková zmrzlina, horké maliny, šlehačka (1,3,7,5)           78,- 

100 g Teplý jablkový závin se šlehačkou (1,7,3)                              43,- 

  

 

 

 

Něco k pivu 

150 g Utopenec s cibulí (2 ks)   (12)                                                 75,- 

120 g Nakládaný hermelín (1,7)                                                       75,- 

100 g Cibulové kroužky s ďábelskou omáčkou (1,3,7,10)               45,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gnocchi 

150 g Gnocchi s vepřovou panenkou restovanou  na                     185,- 

          hříbkách, tymiánu a smetaně (1,3,7) 

150 g Gnocchi s kuřecím masem, špenátem, smetanou a               165,- 

          česnekem (1,3,7) 

250 g Gnocchi se žampiony, cibulkou, bazalkou a                         151,- 

          smetanou (1,3,7) 

 

 

Masové směsi  

200 g Míchaný masový špíz (1,6,12)                                              231,- 

          (kuřecí, hovězí, vepřové, steaková omáčka) 

200 g Hovězí nudličky na dijonské hořčici (1,7,10)                       245,- 

          (šalotka, slanina) 

200 g Pikantní směs  „Jalapeňo“ (1,7)                                           195,- 

          (vepřové, hovězí, cibule, kečup, jalapeňo, žampióny) 

 

 

 

 

 


