Předkrmy
Vorspeisen/Starters
100g

100g

125 g

Pomazánka z marinovaného bůčku, cibulka, hořčice, chléb
Pork belly spreads, onion, mustard, bread
Rillettes von Schweinefleisch mit Zwiebel, Senf, Brot

Míchaný tatarák z pravé svíčkové, topinky
Mixed tartar from sirloin, toast
Echtes Tatarbeefsteak gemischt, serviert mit Knoblauchbrotscheiben

Mozarella s cherry rajčátky, pestem a olivovým olejem,
grissini
Mozarela with cherry tomatoes, olive oil and grissini
Mozzarella mit Kirschtomaten, Olivenöl und Grissini

79 Kč

199 Kč

89 Kč

Polévky
Suppen/Soups

0,3 l

Consomé z hovězí oháňky s restovanou zeleninou na másle

69 Kč

Beef consomé with roasted vegetable
Rindconsomé mit geröstete Gemüse

0,3 l

Hráškový krém s mátou, máslové krutony, olej z
medvědího česneku
Peas creamy soup with mint, butter croutons, bear garlic oil
Erbsensuppe mit Minze, Croutons, Bärlauchöl

Vysvětlivky: Consomé - Silný tmavý vývar

69 Kč

Hlavní jídla
Main courses
BBQ Kuřecí nudličky se zeleninou
150g

Doporučujeme se steakovými hranolkami
BBQ Chicken meat with vegetables
BBQ Hühnernudeln mit Gemüse

200g

179 Kč

We recommend with steak fries
empfohlene Beilage Pommes Frites

Kuřecí prsíčko supreme připravované metodou sous vide
na smetanovém pórku

189 Kč

Doporučujeme se steakovými hranolkami
Sous-vide chicken supreme with creamy leek

We recommend steak fries

Hühnerbrust supreme mit Cremigelauch, empfohlene Beilage Pommes Frites
150g

Hovězí nudličky Sweet & Chilli se zeleniou
Doporučujeme s dušenou rýží
Beef Sweet & Chilli with vegetables
Rindfleisch Nudeln sweet und chilli

200g

229 Kč

We recommend rice
Empfohlene Beilage Reis

Steaky z telecího pavoučku, šťouchané brambory se
slaninou a liškovou omáčkou

249 Kč

Veal spider steaks, mashed potatoes with bacon and chanterelle sauce
Kalbfleisch mit gestampfte Kartoffeln, Pfifferling Sauce

200 g

Grilované vepřové medailonky z panenky s grilovanou
zeleninou a omáčkou demi glace

239 Kč

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

300g

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

229 Kč

Gegrilltes Schweinesteak mit grünen Bohnen, Speck, Zwiebel und demi glace
sauce, als Beilage empfohlen wir Bratkartoffeln

200 g

Cheeseburger se steakovými hranolkami - hovězí chuck
roll, cheddar, slanina, cibule, okurka, ledový salát, rajče
Cheeseburger with steak fries - beef chuck roll, cheddar, bacon, onion, pickled
cucumber, iceberg lettuce, tomato
Cheeseburger mit Pommes frites

199 Kč

200g

Grilované kachní prsíčko s hráškem a liškami, pečená
cibule a omáčka demi glace

249 Kč

Grilled duck breast with peas and chanterelles, roasted onion
Gegrillte Entenbrust mit Erbsen und Pfifferlingen, gerösteten Zwiebeln
200 g

Steak z čerstvého lososa s grilovanou zeleninou
Fresh salmon steak with grilled vegetabls

289 Kč

Frisches Lachssteak, geröstetes Gemüse

120g

Tagliatelle alla cardinale s kuřecím masem

179 Kč

Tagliatelle alla cardinale, bezmasé

149 Kč

Hovězí biftek ze svíčkové se žampiónovou nebo pepřovou
omáčkou Doporučujeme se steakovými hranolkami

349 Kč

Tagliatelle alla Cardinalle with chicken meat
Tagliatelle Cardinale mit Hünchenfleisch
280g

Tagliatelle alla Cardinalle, no meat
Tagliatelle Cardinale ohne fleisch

200 g

Beef sirlion with mushroom or pepper sauce, recommended steak fries
Rind Steak mit Pilz oder Pfeffersauce, empfohlene Beilage Pommes Frites

120 g

Smažený sýr
Doporučujeme se steakovými hranolkami

109 Kč

Deep fried Eidam-cheese, recommended steak fries
Panierter Edamer mit Pommes Frites

Smažený kuřecí řízek
200g

Doporučujeme se steakovými hranolkami

165 Kč

Fried chicken breast in breadcrumbs/ we recommend french fries
Panierter Hühnerschnitzel/empfohlene Beilage Pommes Frites

Smažený řízek z vepřové krkovice s citrónem
200g

Doporučujeme s vařeným bramborem
Pork neck fried in breadcrumbs recommended with cooked potatoes
Schweineschnitzel (Halsfleisch) empfohlene Beilage Salzkartoffeln

Vysvětlivky: Supreme - tento pojem se vztahuje ke způsobu naporcování masa, jde o prsíčka s křídlem s kůží
Souse vide - je způsob pomalého vaření masa ve vakuu. V důsledku toho je maso daleko šťavnatější,
zachovává si víc přírodních chutí.
Tagliatelle alla Cardinale - typický italský pokrm s mozzarellou, česnekem a cherry rajčátky

170 Kč

Saláty
Vegetable salads / Gemüse Salaten
120g

100g

Caesar salát s grilovaným kuřecím masem
Caesar salat with grilled chicken meat
Caesar Gemüsesalat mit Hühnenfleisch

Ceaser salát s grilovaným lososem

179 Kč

199 Kč

Caesar salat with grilled salmon
Caesar Gemüsesalat mit Lachs
100g

Kuřecí stripsy na míchaném listovém salátu s česnekovým
dipem a vařeným vejcem

179 Kč

Chicken strips on a mixed lettuce with garlic dip and boiled egg
Panierte Hänchenstreifen auf gemischten Salat mit Knoblauch-dip und Ei

Rajčatový salát

59 Kč

Tomato salad/Tomatensalat

Okurkový salát

59 Kč

Cucumber salad/Gurkensalat

Míchaný zeleninový salát

55 Kč

Mixed vegetable salad/Gemischter Gemüsensalat

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

Caesar dresink -dresink s parmezánem, ančovičkami, citronovou šťávou, vinným octem, olivovým
olejem, česnekem a černým pepřem

69 Kč

Dezerty
Dessert / Desserts
Čokoládový dort s polevou a ovocem
Chocolate cake with fruits
Schokoladenkuchen mit Frucht

Crème brûlée
Vanilkový krém pod krustou zkaramelizovaného cukru

Palačinky s marmeládou a šlehačkou

79 Kč
79 Kč

Pancakes with jam and whipped cream
Pfannkuchen mit Marmelade und Schlagsahne

59 Kč

Zmrzlinový pohár s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

59 Kč

Vanilla ice-cream sundea with whipped cream
Eisbecher mit Vanilleeis und Schlagsahne

Zmrzlinový pohár s čokoládovou zmrzlinou a šlehačkou
Chocolate ice-cream sundea with whipped cream
Eisbecher mit Schokoladeneis und Schlagsahne

Dětský zmrzlinový pohár
Children Sundea / Kindereisbecher

Kopeček zmrzliny
Ice cream ball/Eiskugel

59 Kč

45 Kč
15 Kč

