Předkrmy a malá jídla
/pečivo v ceně/
100g Teplá pražská šunka od kosti s křenem a kyselou okurkou
89,4ks Topinek s extra pikantní masovou směsí a strouhaným sýrem
89,2ks Grilované zvěřinové klobásky s ostrou hořčicí a brusinkami
99,100g Šťavnatý roastbeef s domácí tatarskou omáčkou a pečivem
115,2ks Utopenci s cibulí
79,100g Nakládaný hermelín s pikantní pastou a feferonkou
89,150g Sýrové nebo uzeninové prkénko
99,100g Restovaná kachní jatýrka na červeném víně
119,-

Polévky
0,3l Poctivý hovězí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi
49,0,4l Krkonošská smetanová houbová polévka s hříbky a špetkou kopru
69,0,3l Gulášovka „originál“ podávaná v chlebovém talířku
69,-

Staročeské speciality
200g Svíčková na smetaně s houskovými knedlíky a brusinkovým terčem
159,200g Plzeňský hovězí guláš s houskovými a špekovými knedlíky
159,200g Smažený kuřecí řízek s domácím bramborovým salátem a citronem

179,200g Smažený vepřový řízek s domácím bramborovým salátem a citronem
179,200g Pečené selátko s dušeným červeným a bílým zelím, houskové knedlíky
179,200g Pečený králičí běh na černém pivě, dušené červené zelí, bramborové knedlíky
179,200g Šumavský srnčí guláš s tymiánem a špekovými knedlíky
199,½ Pečené kachničky s dušeným červeným a bílým zelím, sos, variace knedlíků
299,-

Pivní speciál
1 ks Pečené vepřové koleno na pivě s čerstvým křenem a hořčicí
229,750g Grilovaných prasečích žeber s křenem, hořčicí a omáčkou BBQ
209,200g Pravý tatarský biftek podáván s topinkami / 8ks /
229,9ks Pikantní kuřecí křídla, zelenina, hranolky, jemná a pálivá omáčka
179,12ks Pikantní kuřecí křídla, zelenina, hranolky, jemná a pálivá omáčka
209,24ks Pikantní kuřecí křídla, zelenina, hranolky, jemná a pálivá omáčka
379,-

Pivní pekáč I. /cca 4 osoby/ 739,-

Pivní pekáč II. /cca 8 osob/ 1.199,-

½ Pečené kachničky
24ks Pikantních kuřecích křidélek
Čerstvá zelenina
Jemná a pálivá omáčka
Pečivo + hranolky

1ks Pečené kachničky
24ks Pikantních kuřecích křidélek
8ks Vepřových medailonků
4ks filírované roštěné
Jemná a pálivá omáčka,
zelenina + pečivo + hranolky

Saláty
150g Okurkový se sladkokyselým nálevem
59,150g Tomatový s cibulkou
59,150g Míchaný salát
59,150g Šopský salát
69,400g Zeleninový salát s kuřecím masem a cherry rajčátky, česnekový krém
149,400g Zeleninový salát s restovanou slaninou, majonézou, sýrem a vejcem
139,400g Zeleninový salát s tuňákem, vejcem, cibulkou a olivami
159,400g Řecký salát s olivami a balkánským sýrem
139,400g Norský salát se smaženou nivou a grilovaným lososem
179,-

/jídla se připravují denně čerstvá a proto platí do vyprodání zásob/

Hovězí steaky

Všechny hovězí steaky jsou připravovány z jemného steakového masa
Heart of Rump, mladých jihoamerických býků plemene ANGUS

Beef steak
pro vyniknutí opravdové chuti maso kořeníme pouze solí a čerstvě umletým pepřem
steaky doporučujeme doplnit s některou níže uvedenou omáčkou

200g 299,300g 399,400g 529,500g 669,-

Teplé omáčky ke všem nabízeným steakům v ceně 30,-Kč
Texas /ostrá/
Smetanová s hříbky
Smetanová s nakládaným zeleným pepřem a koňakem
Rokforová

/jídla se připravují denně čerstvá a proto platí do vyprodání zásob/
V této restauraci neúčtujeme COUVERT

Burgery
Veškeré burgery připravujeme ze 100g, u double 200g, čerstvého sekaného
jihoamerického hovězího masa do sezamové žemle plněné ledovým salátem,
rajčaty, cibulkou, kečupem, kyselou okurkou a majonézou. Hranolky podáváme ke
každému burgeru v ceně

Normal
Hamburger 159,Cheeseburger / se sýrem / 169,Baconburger / s restovanou anglickou slaninou / 179,Chilliburger / s restovanou anglickou slaninou a papričkami jalapeňos / 199,Double
Hamburger 259,Cheeseburger / se syrem / 269,Baconburger / s restovanou anglickou slaninou / 289,Chilliburger / s restovanou anglickou slaninou a papričkami jalapeňos / 299,-

FAJITAS
Neboli nudličky z masa a zeleniny podávané na rozpálené a před hostem kouřící
pánvi. Podáváme s fazolovým krémem, salsou guacamolle, zakysanou smetanou,
balkánským sýrem, mexickou rýží, papričkami jalapeňos, malým zeleninovým
salátkem a se třemi kusy tortill do kterých si vše zabalíte.
150g FAJITAS POLLO /kuřecí/
229,150g FAJITAS CERDO /vepřové/
239,150g FAJITAS CARNE /hovězí/
279,-

Speciality
150g Klasický český smažák s tatarskou omáčkou
119,200g Kuřecí plátek zapečený s broskví a sýrem
159,200g Katův šleh „Kaťák speciál - vepřové + kuřecí maso“
159,200g Kuřecí ostrá směs po čínsku se zeleninou
159,200g Kuřecí steak zapečený se šunkou, sýrem a chřestem
179,200g Masový špíz /kuřecí,vepřové,anglická slanina,cibule,paprika/
179,200g Plněný vepřový pašerák se šunkou a nivou
179,200g Kuřecí a vepřový plátek v bramboráku se zelným salátkem
189,200g Steak z vepřové pečeně se špekem a cibulkou
179,-

200g Kuřecí steak zapečený s domácí slaninou a hermelínem
179,300g Krkovičky z grilu s mexickými fazolemi, bagetkami a volským vokem
229,300g Mix gril /kuřecí, vepřové, roštěná/
229,200g Vepřová panenka s pečenou cibulí balenou v anglické slanině,
plněnou parmazánovou smetanou a čerstvou petrželkou
199,200g Panenské medailonky na smetanové omáčce se zeleným pepřem
199,200g Panenská svíčková plněná listovým špenátem a šunkou
199,1 ks Grilovaný pstruh po mlynářsku s citronem
179,200g Steak z lososa na bylinkách s restovanými tomaty, podávaný se
šťouchanými brambory s cibulkou
299,-

Bezmasá jídla a těstoviny
300g Zapečená brokolice se sýrem a smetanovou omáčkou
119,100g Smažený hermelín s tatarskou omáčkou
129,300g Vegetariánské rizoto s parmezánem
139,200g Smažené žampiony s tatarskou omáčkou
139,300g Lasagne s mletým masem a rajčaty
149,-

300g Penne s kuřecím masem, smetanou a listovým špenátem
159,-

Přílohy
Americké brambory
39,Smažené krokety
39,Smažené hranolky
39,Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou
39,Karlínské brambory se smetanou
39,Bramborák jako sloní ucho
49,Vařené brambory mašťené máslem
35,Bramborové knedlíky /1ks/
6,Houskové knedlíky /1ks/
6,Špekové knedlíky /1ks/
25,Dušená rýže
35,Restované zelené fazolky se slaninou a česnekem
49,Zapečené bagetky s bylinkovým máslem a česnekem /2ks/
49,Restovaná zelenina na bylinkovém másle
49,Brokolice na másle
49,Listový špenát s česnekem a smetanou
49,Červené / bílé zelí
39,Kyselé okurky / beraní rohy
39,Pečivo
10,-

Dezerty

Hrouda vanilkové zmrzliny obalená v mandlích s čokoládovymi hoblinkami a karamelem
89,Jogurtovy krém s medem a lesním ovocem zdobeny mátou
89,Banana Chimi / smažená tortilla potřená marmeládou, skořicí, cukrem, plněná banánem,
podáváme se šlehačkou a čokoládovou polevou /
89,Domácí lívance s lesním ovocem, javorovým sirupem a šlehačkou
89,Palačinky s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
89,-

Alergeny obsažené v jídle jsou k nahlédnutí na baru
/jídla jsou připravována denně čerstvá a proto platí do vyprodání zásob/

