Speciality

200 g

Cheeseburger se steakovými hranolky - hovězí chuck roll,
cheddar, slanina, cibule, okurka, ledový salát, rajče

199 Kč

Cheeseburger with french fries
Cheeseburger mit Pommes frites

200 g

Steak z čerstvého lososa, tagliatele se smetanovými
žampiony a sušenými rajčaty

239 Kč

Fresh salmon steak with tagliatele, creamy champignon sauce and sundried
tomatoese
Frisches Lachssteak, Tagliatelle mit Sahnepilzen und getrockneten Tomaten

150 g

Hovězí nudličky Stoganoff z pravé svíčkové
Doporučujeme s dušenou rýží
Sirlion beef strips Stroganoff Recommended sidedish steamed rice
Rindfiletstreifen Stroganoff Empfohlene Beilage Reis

150g

219 Kč

Kuřecí nudličky s porkem a žampiony ve smetanové omáčce
Chicken stripes with leek and champignons

Hänchenstrefin mit Lauch und Champignons

150 g

Jelení maso se šípkovou omáčkou, špekové knedlíky,
brusinky, restované žampiony

169 Kč

Deer meat with rosehip sauce, bacon dumpilings, cranberries, mushrooms
Hirschfleisch mit Hagebuttensauce, Speckknödel, Preisellbeeren, Pilze

Vysoké hovězí žebro s bramborovo - celerovým pyré,
500 g sk přírodní medová omáčka

199 Kč

199 Kč
Beef rib with potatoe-celery puree, honey sauce
Rinderrippe mit Kartoffel-Selleriepüree, Honigsauce

Vysvětlivky: Chuck roll - vyzrálé přední maso z hřbetu mezi krkem a vysokým roštěncem.
Stroganoff - hovězí svíčková, žampiony, okurka, cibule

120 g

Kuřecí stripsy na míchaném listovém salátu s česnekovým
dipem a vařeným vejcem
159 Kč
Chicken strips on a mixed lettuce with garlic dip and boiled egg
Panierte Hänchenstreifen auf gemischten Salat mit Knoblauch-dip und Ei

Hovězí biftek ze svíčkové se žampiónovou nebo pepřovou omáčkou
Doporučujeme se steakovými hranolkami
Beef sirlion with mushroom or pepper sauce, recommended with french
fries
Rind Steak mit Pilz oder Pfeffersauce, empfohlene Beilage Pommes Frites

200 g

Grilované vepřové medailonky s pečenou kořenovou
zeleninou a omáčkou demi glace

229 Kč

Pork medaillons with roasted vegetables, demi-glace sauce
Schweinemedaillons mit geröstetes Gemüse, Demi-glace Sauce

Grilovaný steak z vepřové krkovičky s fazolkami se
slaninou, cibulí a omáčkou demi glace
200 g

Jako přílohu doporučujeme pečené brambory
Grilled pork neck steak with beans with bacon, onion and demi glace
sauce/ As a supplement we recommend baked potatoes
Gegrilltes Schweinesteak mit grünen Bohnen, Speck, Zwiebel und demi
glace sauce, als Beilage empfohlen wir Bratkartoffeln

189 Kč

Grilované kuřecí prsíčko supréme, připravené metodou
sous vide, s žampiónovou omáčkou
200 g

Jako přílohu doporučujeme steakové hranolky
Grilled chicken breast prepared by sous vide method with champignon
sauce/ As a supplement we recommend french fries

189 Kč

189 Kč
Gegrillte Hänchenbrust supréme mit Champignonsauce

Supreme - tento pojem se vztahuje ke způsobu naporcování masa, jde o prsíčka s částí křídla

Vysvětlivky: s kůží
Supreme - this term refers to the method of meat cutting, it is a breast with a part of a wing
with a skin
Sous vide - je způsob pomalého vaření masa ve vakuu. V důsledku toho je maso daleko
šťavnatější, zachovává si víc přírodních chutí.
Sous vide - is a way of slowly cooking meat in a vacuum. As a result, meat is more juicy,
preserving more natural flavors.

220 g

Domácí tagliatele s nivovou omáčku, kuřecí maso,
Home tagliatelle with blue cheese sauce and chicken meat

179 Kč

Hausgemachte Tagliatelle mit Schimmelkäsesauce und Hühnerfleisch

220 g

Bezmasé domácí tagliatele s nivovou omáčkou, parmazán

149 Kč

Home tagliatelle with blue cheese sauce (vegetarian)
Hausgemachte Tagliatelle mit Schimmelkäsesauce (vegetarier)

Smažený sýr
120 g

Jako přílohu doporučujeme steakové hranolky
Deep-fried cheese / as supplement we recomend steak fries

109 Kč

Panierter Edamer, als Beilage empfohlen wir Pommes Frites

Smažený kuřecí řízek
200 g

165 Kč

Jako přílohu doporučujeme steakové hranolky
Fried chicken/as supplement we recommend french fries
Panierter Hühnerschnitzel empfohlene Beilage Pommes Frites

Smažený řízek z vepřové krkovičky s citrónem
200 g

Jako přílohu doporučujeme vařené brambory maštěné máslem
Pork neck fried in breadcrums /as supplement we recomend boiled
potatoes
Schweineschnitzel (Halsfleisch) empfohlene Beilage Salzkartoffeln

170 Kč

Saláty / Vegetable salads / Gemüse Salaten
Rajčatový salát

59 Kč

Tomato salad/Tomatensalat

Okurkový salát
Cucumber salad/Gurkensalat

Míchaný zeleninový salát

59 Kč
55 Kč

Mixed vegetable salad/Gemischter Gemüsensalat

Šopský salát s balkánským sýrem
Mixed vegetable salad with feta cheese/Gemischter Gemüsensalat mit
Griechischer Käse

69 Kč

Přílohy / Side dish/ Beilagen
Vařené brambory maštěné máslem
Cooked potatoes/Salzkartoffeln

Pečené brambory
baked potatoes / Bratkartoffeln

Steakové hranolky
French fries/Pommes Frites

Šťouchané brambory
Mashed potatoes / gestampfte Kartoffeln

Dušená rýže
Rice/ Rise

Fazolky se slaninou a cibulí

30 Kč
30 Kč
38 Kč
35 Kč
30 Kč
45 Kč

Green beans with bacon/Bohnen mit Speck

Rozpečená bageta - česneková nebo bylinková
Baguette on the grill - garlic or with herbs

Pepřová omáčka
Pepper sauce / Pfeffersauce

Žampiónová omáčka
Champignon sauce / Champignonsauce

Pečená kořenová zelenina
Grilled root vegetables / gegrillte Gemüse

Tatarská omáčka

30 Kč
30 Kč
30 Kč
45 Kč
25 Kč

Tartar sauce/Remoulade

Kečup
Ketchup

Pikantní omáčka
Spicy sauce /pikante Remoulade

25 Kč
25 Kč
25 Kč

