
 

         

 

  Předkrmy 

1. Hovězí carpaccio  145,- 
 (plátky hovězí svíčkové s hoblinkami parmezánu 

pokapané extra panenským olivovým olejem,  
rukolou a cherry rajčátky, opečená bagetka) 
 

2. Mozzarella s rajčaty  75,- 
    (plátky rajčat a sýru mozzarella s balsamicovým octem, 
    extra panenským olivovým olejem a bazalkou, opečená    
    bagetka) 

 
 

 Polévky 

3. 0,33 l  Valašská kyselice s uzeným masem 
 a domácí šlehačkou 45,- 

 

4. 0,33 l  Pravá domácí česnečka s vejcem, sýrem, 
  anglickou slaninou a opečeným chlebem 45,-  

 

5. 0,33 l Hovězí vývar se zeleninou Julienne, 
  masem a nudlemi 45,- 

 

6. 0.33 l  Italská rajčatová polévka s hoblinkami 
 parmezánu, kapkou olivového oleje 55,- 

 

 

 

 



 

         

 

  Tradiční domácí kuchyně 

7. 150 g Špikovaná hovězí svíčková s brusinkovým  
  terčem a domácí šlehačkou, houskový knedlík 
       185,- 

 

8. 150 g  Zbojnický hovězí guláš s kozím rohem  
   a hřebínkem anglické slaniny, houskový  
   knedlík nebo čerstvý chléb 165,- 

 
 

9. 150 g Domácí uzené, kysané zelí s karamelem, 
   grilovaný karlovarský knedlík 165,- 

 

 Hovězí maso 

10.  200 g Hovězí steak s pepřovou omáčkou  
   a vídeňskou cibulkou 345,- 
 

11. 200 g  Hovězí steak na hříbkovém ragú zjemněné  
   smetanou 345,- 

 

12. 150 g Čertova pochoutka 225,- 
  (nudličky hovězí svíčkové restované  
  na cibulce, česneku, kapii, pórku, dochucené 
  chilli kořením) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

         

 

 Vepřové maso 

13. 200 g  Grilovaná vepřová panenka 195,- 
  (s jedním druhem omáčky dle nabídky) 
 

14. 200 g Grilovaná vepřová panenka s fazolovými   
  lusky balenými ve slanině  195,- 

 

15. 200 g Grilovaná vepřová panenka s cibulovo -  
  hořčičnou omáčkou 195,- 

 

16. 150 g Špalíčky vepřové panenky v kabátku 
  z parmské šunky špikované sušenými rajčaty 
  185,- 

 
 

 Kuřecí maso 

17. 200 g Kuřecí prsní steak 175,- 
  (s jedním druhem omáčky dle nabídky) 
 

18. 200 g Kuřecí prsní steak na másle glazovaném  
  zeleném chřestu 175,- 

 

19. 250 g Kuřecí prsní steak na bylinkách a pečeném 
 česneku 175,- 

 

20. 150 g  Kuřecí nudličky na hříbkách 
 ve smetano - nivové omáčce 145,- 

 

 

 

 



 

         

 

 Speciality 

21. 150 g Plněné brambory kuřecím masem  
  se smetano-nivovou omáčkou 155,- 

  (podávané na ledovém salátu s cherry  
  rajčátky) 

 

22. 150 g Rozmarné brambory 155,- 
  (brambory plněné restovanými vepřovými 

 a kuřecími nudličkami, anglickou slaninou,  
 zeleninou, zdobené česnekovým dipem) 

 

23. 150 g  Valašský bramborák  155,- 
  (s masovou směsí, klobásou, 
  žampióny, cibulkou, kukuřicí, kapií,  
  podávaný s čerstvou zeleninkou) 
 
  

24.  1 ks Valašský hamburger  185,- 
(200 g hovězí mleté maso s opečenou 
anglickou slaninou, uzeným sýrem, 
zeleninkou a česnekovým dresinkem, ½ 
hranolky) 

 

25. 250 g Marinované pečené vepřové koleno  
 s čerstvým křenem, hořčicí, zeleninovou  
 oblohou a čerstvým chlebem 165,- 

 

26. 700 g  Pečená vepřová žebírka v BBQ marinádě 
 a medu, s hořčicí, křenem a čerstvým chlebem 
  165,- 

 
 

 

 



         

 
27. 300 g Grilovaná kuřecí křidélka s BBQ omáčkou, 

  zakysanou smetanou, zeleninovou oblohou 
  a pečenou bagetkou 155,- 

 

28. 1 Ks Grilovaný hermelín s cherry rajčátky,  
  bramborovými placičkami na ledovém  
  salátu   145,- 

 

 

 Ryby 

29. 200 g Grilovaný filet lososa s grilovanou  
 zeleninou a citrusovým glazé 265,- 

  (paprika, cuketa, lilek, červená cibule)  

 

30. 300 g Grilovaný pstruh na čerstvých bylinkách 
  a másle, podávaný na dřevěném prkénku 
  s čerstvou zeleninkou a chlebem 185,- 

 
 

 Smažené pokrmy 

31. 120 g  Smažený sýr 105,- 
 

32. 150 g Řízečky z vepřové panenky s česnekem  
                                                                         145,- 

33. 150 g Kuřecí „Ondráš“  135,- 
 

34. 150 g Smažený kuřecí řízek 135,- 

 
 

 
 
 

 



         
 

 Čerstvé italské těstoviny  
35. „Con Polo“ 145,- 

 (kuřecí maso, listový špenát, česnek, smetana 
 a parmezán) 

 

36. Těstoviny s tyrolským špekem a bylinkami ve 
smetanové omáčce s hoblinkami parmezánu 145,- 
 

37. Těstoviny s hříbkovým ragú ve smetanové omáčce   
s hoblinkami parmezánu 145,- 

  

38. Těstoviny s vepřovou panenkou, červenou cibulkou,  
sušenými rajčaty, bazalkovým pestem, rukolou  
a hoblinkami parmezánu 155,- 

 

 

 Zeleninové saláty 

39. Šopský 115,- 
  (okurek, paprika, rajče, balkánský sýr, toast) 
 

40. Caesar salát     145,- 
 (ledový salát, ančovičkový dresink, kuřecí prsíčko, 
 toast) 
           

41. Mix listových salátů s grilovanými kousky lososa, 
zeleninou a piniovými oříšky, bylinkový dresink  
                                                                               145,- 

   
 
 
 
 



         

 

 Dětská jídla 
 

42. 70 g Kuřecí smažené prso, vařený brambor 
 s máslem 95,- 
 

43. 70 g Kuřecí plátek gratinovaný broskví a sýrem, 
  hranolky 95,- 

 

44. 70 g  Čerstvé italské těstoviny s kuřecím masem 
        kečupem a sýrem  95,- 

 
 

Studené omáčky 
 

45. Ďábelská      20,- 
 

46. Česnekový dresing     20,- 
 

47. Tatarka       20,- 
 

48. Kečup       20,- 
 

49. Bylinkový dresing     20,- 

 

Teplé omáčky 
 

50. Sýrová       35,- 

 

51. Pepřová       35.- 
 

52. Houbová      35,- 
 



                                        

  Přílohy 

53. 200 g  Hranolky 35,- 

 

54. 200 g  Americké brambory 35,- 

 

55. 200 g  Vařené brambory na másle a petrželkou 35,- 

 

56. 200 g  Šťouchané brambory na másle 35,- 

 

57. 200 g  Opékané brambory (česnek) 35,- 

 

58. 200 g  Opékané brambory s cibulkou a slaninou 45,- 

 

59.  3 ks  Bramborové placičky 35,- 

 

60. 150 g  Zelené fazolky na česneku s cibulkou  
 a anglickou slaninou 55,- 

 

61.  2 ks  Česneková bageta 35,- 
 

62. 200 g  Grilovaná zelenina 55,- 
 
 

Dezerty 

63. Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí 
šlehačkou 55,- 

 

64.  Palačinky s marmeládou, zakysanou smetanou                            
a domácí šlehačkou 65,- 

 

65. Ovocný pohár se zmrzlinou zdobený šlehačkou 55,- 
 

66. Dle denní nabídky dortů  

 
 
 Informace o obsažených alergenech Vám na vyžádání  

poskytne obsluha restaurace. 


