Pøedkrmy a malá jídla
(peèivo v cenì)
100g Teplá pražská šunka od kosti s køenem a kyselou okurkou
4ks Topinek s extra pikantní masovou smìsí a strouhaným sýrem
2ks Grilované zvìøinové klobásky s ostrou hoøèicí a brusinkami
100g Šśavnatý roastbeef s domácí tatarskou omáèkou a peèivem
2ks Utopenci s cibulí
100g Nakládaný hermelín s pikantní pastou a feferonkou
150g Sýrové nebo uzeninové prkénko
100g Restovaná kachní jatýrka na èerveném vínì

99,95,105,119,85,95,105,119,-

Polévky
0,3l Poctivý hovìzí vývar s masem, koøenovou zeleninou a nudlemi
0,4l Krkonošská smetanová houbová polévka s høíbky a špetkou kopru
0,3l Gulášovka „originál“ podávaná v chlebovém talíøku

55,75,79,-

165,165,185,185,185,189,199,299,-

Pivní speciál
1 ks Peèené vepøové koleno na pivì s èerstvým køenem a hoøèicí
750g Grilovaných praseèích žeber s køenem, hoøèicí a omáèkou BBQ
200g Pravý tatarský biftek podáván s topinkami / 8ks /
9ks Pikantní kuøecí køídla, zelenina, hranolky, jemná a pálivá omáèka
12ks Pikantní kuøecí køídla, zelenina, hranolky, jemná a pálivá omáèka
24ks Pikantní kuøecí køídla, zelenina, hranolky, jemná a pálivá omáèka
Pivní pekáè I. (cca 4 osoby) 739,1/2 Peèené kachnièky
24ks Pikantních kuøecích køidélek
Èerstvá zelenina
Jemná a pálivá omáèka
Peèivo + hranolky

239,219,249,189,219,389,-

Pivní pekáè II. (cca 8 osob) 1.299,1ks Peèené kachnièky
24ks Pikantních kuøecích køidélek
8ks Vepøových medailonkù
4ks Filírované roštìné
Jemná a pálivá omáèka
Zelenina + peèivo + hranolky

Saláty
150g Okurkový se sladkokyselým nálevem
150g Tomatový s cibulkou
150g Míchaný salát
150g Šopský salát
400g Zeleninový salát s kuøecím masem a cherry rajèátky, èesnekový krém
400g Zeleninový salát s restovanou slaninou, majonézou, sýrem a vejcem
400g Zeleninový salát s tuòákem, vejcem, cibulkou a olivami
400g Øecký salát s olivami a balkánským sýrem
400g Norský salát se smaženou nivou a grilovaným lososem
(jídla se pøipravují dennì èerstvá a proto platí do vyprodání zásob)

Všechny hovìzí steaky jsou pøipravovány z jemného steakového masa
Heart of Rump, mladých jihoamerických býkù plemene ANGUS
Beef steak
pro vyniknutí opravdové chuti maso koøeníme pouze solí a èerstvì umletým pepøem
steaky doporuèujeme doplnit s nìkterou níže uvedenou omáèkou
200g 299,300g 399,400g 529,500g 669,Teplé omáèky ke všem nabízeným steakùm v cenì 30,-Kè
Texas /ostrá/
Smetanová s høíbky
Smetanová s nakládaným zeleným pepøem a koòakem
Rokforová

Burgery

Staroèeské speciality
200g Svíèková na smetanì s houskovými knedlíky a brusinkovým terèem
200g Plzeòský hovìzí guláš s houskovými a špekovými knedlíky
200g Smažený kuøecí øízek s domácím bramborovým salátem a citronem
200g Smažený vepøový øízek s domácím bramborovým salátem a citronem
200g Peèené selátko s dušeným èerveným a bílým zelím, houskové knedlíky
200g Peèený králièí bìh na èerném pivì, dušené èervené zelí, bramborové knedlíky
200g Šumavský srnèí guláš s tymiánem a špekovými knedlíky
1/2 Peèené kachnièky s dušeným èerveným a bílým zelím, sos, variace knedlíkù

Speciality

Hovìzí steaky

69,69,69,79,159,149,179,159,199,-

Veškeré burgery pøipravujeme ze 100g, u double 200g, èerstvého sekaného
jihoamerického hovìzího masa do sezamové žemle plnìné ledovým salátem, rajèaty, cibulkou,
keèupem, kyselou okurkou a majonézou. Hranolky podáváme ke každému burgeru v cenì
Normal
Hamburger
169,Cheeseburger / se sýrem /
179,Baconburger / s restovanou anglickou slaninou /
189,Chilliburger / s restovanou anglickou slaninou a paprièkami jalapeòos /
199,Double
Hamburger
Cheeseburger / se syrem /
Baconburger / s restovanou anglickou slaninou /
Chilliburger / s restovanou anglickou slaninou a paprièkami jalapeòos /

269,279,299,299,-

(jídla se pøipravují dennì èerstvá a proto platí do vyprodání zásob)
V této restauraci neúètujeme COUVERT

FAJITAS
Neboli nudlièky z masa a zeleniny podávané na rozpálené a pøed hostem kouøící pánvi.
Podáváme s fazolovým krémem, salsou guacamolle, zakysanou smetanou,
balkánským sýrem, mexickou rýží, paprièkami jalapeòos, malým zeleninovým
salátkem a se tøemi kusy tortill do kterých si vše zabalíte.
150g FAJITAS POLLO (kuøecí)
150g FAJITAS CERDO (vepøové)
150g FAJITAS CARNE (hovìzí)

129,169,169,169,189,189,189,199,189,189,249,249,209,209,209,199,299,-

Pøílohy
Americké brambory
Smažené krokety
Smažené hranolky
Šśouchané brambory s cibulkou a slaninou
Karlínské brambory se smetanou
Bramborák jako sloní ucho
Vaøené brambory mašśené máslem
Bramborové knedlíky /1ks/
Houskové knedlíky /1ks/
Špekové knedlíky /1ks/
Dušená rýže
Restované zelené fazolky se slaninou a èesnekem
Zapeèené bagetky s bylinkovým máslem a èesnekem /2ks/
Restovaná zelenina na bylinkovém másle
Brokolice na másle
Listový špenát s èesnekem a smetanou
Èervené / bílé zelí
Kyselé okurky / beraní rohy
Peèivo

39,39,39,39,39,49,35,6,6,25,35,49,49,49,49,49,39,39,10,-

Dezerty

239,249,289,-

Bezmasá jídla a tìstoviny
300g Zapeèená brokolice se sýrem a smetanovou omáèkou
100g Smažený hermelín s tatarskou omáèkou
300g Vegetariánské rizoto s parmezánem
200g Smažené žampiony s tatarskou omáèkou
300g Lasagne s mletým masem a rajèaty
300g Penne s kuøecím masem, smetanou a listovým špenátem

150g Klasický èeský smažák s tatarskou omáèkou
200g Kuøecí plátek zapeèený s broskví a sýrem
200g Katùv šleh „Kaśák speciál - vepøové + kuøecí maso“
200g Kuøecí ostrá smìs po èínsku se zeleninou
200g Kuøecí steak zapeèený se šunkou, sýrem a chøestem
200g Masový špíz /kuøecí,vepøové,anglická slanina,cibule,paprika/
200g Plnìný vepøový pašerák se šunkou a nivou
200g Kuøecí a vepøový plátek v bramboráku se zelným salátkem
200g Steak z vepøové peèenì se špekem a cibulkou
200g Kuøecí steak zapeèený s domácí slaninou a hermelínem
300g Krkovièky z grilu s mexickými fazolemi, bagetkami a volským vokem
300g Mix gril /kuøecí, vepøové, roštìná/
200g Vepøová panenka s peèenou cibulí balenou v anglické slaninì,
plnìnou parmazánovou smetanou a èerstvou petrželkou
200g Panenské medailonky na smetanové omáèce se zeleným pepøem
200g Panenská svíèková plnìná listovým špenátem a šunkou
1 ks Grilovaný pstruh po mlynáøsku s citronem
200g Steak z lososa na bylinkách s restovanými tomaty, podávaný se
šśouchanými brambory s cibulkou

129,139,149,149,159,169,-

Hrouda vanilkové zmrzliny obalená v mandlích
s èokoládovymi hoblinkami a karamelem

99,-

Jogurtovy krém s medem a lesním ovocem zdobeny mátou

99,-

Banana Chimi /smažená tortilla potøená marmeládou, skoøicí, cukrem,
plnìná banánem, podáváme se šlehaèkou a èokoládovou polevou/

99,-

Domácí lívance s lesním ovocem, javorovým sirupem a šlehaèkou

99,-

Palaèinky s vanilkovou zmrzlinou a šlehaèkou

99,-

