01)

Hovìzí carpaccio

02)

Mozzarella s rajèaty

plátky hovìzí svíèkové s hoblinkami
parmezánu pokapané extra panenským
olivovým olejem, rukolou a cherry
rajèátky, opeèená bagetka
145,plátky rajèat a sýru mozzarella s
balsamicovým octem, extra panenským
olivovým olejem a bazalkou, opeèená
bagetka

75,-

Polévky
03) 0,33 l Valaská kyselice s uzeným masem
a domácí lehaèkou

45,-

04) 0,33 l Pravá domácí èesneèka s vejcem,
sýrem, anglickou slaninou
a opeèeným chlebem

45,-

05) 0,33 l Hovìzí vývar se zeleninou Julienne,
masem a nudlemi

45,-

06) 0,33 l Italská rajèatová polévka
s hoblinkami parmezánu, kapkou
olivového oleje a bagetkou

55,-

Hovězí maso
07) 200 g Hovìzí steak s pepøovou omáèkou
a vídeòskou cibulkou

345,-

08) 200 g Hovìzí steak na høíbkovém ragú
a demi glace

345,-

09) 150 g Èertova pochoutka
(nudlièky hovìzí svíèkové restované
na cibulce, èesneku, kapii, pórku,
dochucené chilli koøením)

225,-

Vepřové maso
10) 200 g Grilovaná vepøová panenka
(s jedním druhem omáèky  sýrová,
pepøová nebo houbová)

195,-

11) 200 g Grilovaná vepøová panenka
s fazolovými lusky balenými
ve slaninì

195,-

12) 200 g Grilovaná vepøová panenka
s houbovým ragú s demi glace

195,-

Kuřecí maso
13) 200 g Kuøecí prsní steak na másle
glazovaném zeleném chøestu

175,-

14) 250 g Kuøecí nudlièky na høíbkách
ve smetanovo - nivové omáèce

145,-

Speciality
15) 150 g Plnìné brambory kuøecím masem
se smetano-nivovou omáèkou
(podávané na ledovém salátu
s cherry rajèátky)

155,-

16) 150 g Rozmarné brambory
(brambory plnìné restovanými
vepøovými a kuøecími nudlièkami,
anglickou slaninou, zeleninou, zdobené
155,èesnekovo smetanovou omáèkou)
17)

1 ks Valaský hamburger
(200 g hovìzí mleté s opeèenou
anglickou slaninou, uzeným sýrem,
zeleninkou a èesnekovým dresinkem,
½ hranolky)

185,-

18) 250 g Marinované peèené vepøové koleno
s èerstvým køenem, hoøèicí,
zeleninovou oblohou a chlebem

165,-

19) 700 g Peèené vepøové ebírka v BBQ
marinádì a medu s køenem a hoøèicí,
chléb
165,20) 300 g Grilovaná kuøecí køidélka s BBQ
omáèkou, zakysanou smetanou,
zeleninovou oblohou a peèenou
bagetkou

155,-

21) 300 g Grilovaný hermelín s cherry rajèátky,
bramborovými placièkami
155,na ledovém salátku
22) 300 g Domácí haluky s brynzou
a restovanými plátky anglické slaniny 135,-

Ryby

23) 200 g Grilovaný filet lososa s grilovanou
zeleninou a citrusovou omáèkou
(paprika, cuketa, lilek, èervená cibule)

265,-

Smažené
pokrmy
24) 120 g Smaený sýr se unkou

125,-

25) 150 g Øízeèky z vepøové panenky
s èesnekem

135,-

26) 150 g Smaený kuøecí øízek

135,-

27)

28)

Čerstvé italské
těstoviny

Con polo
(kuøecí maso, listový penát, èesnek,
smetana a parmezán)

145,-

S vepøovou panenkou, èervenou
cibulkou a suenými rajèaty,
bazalkovým pestem, rukolou
a hoblinkami parmazánu

155,-

Zeleninové
saláty
29)

30)

opský
(okurek, paprika, rajèe,
balkánský sýr, toast)

115,-

Caesar salát
(ledový salát, anèovièkový dresink,
kuøecí prsíèko, toast)

145,-

Dětská
jídla
31) 70 g Kuøecí smaené prso,
vaøený brambor s máslem

95,-

32) 70 g Kuøecí plátek s broskví
a sýrem, hranolky

95,-

Studené
omáčky
33)

Ïábelská

20,-

34)

Èesnekový dresink

20,-

35)

Tatarka

20,-

36)

Keèup

20,-

Teplé
omáčky
37)

Sýrová

35,-

38)

Pepøová

35,-

39)

Houbová

35,-

Přílohy
40) 200 g Hranolky

35,-

41) 200 g Americké brambory

35,-

42) 200 g Vaøené brambory na másle
s petrelkou

35,-

43) 200 g ouchané brambory na másle

35,-

44) 200 g Opékané brambory

35,-

45) 200 g Opékané brambory s cibulkou
a slaninou

45,-

46)

35,-

3 ks Bramborové placièky

47) 150 g Zelené fazolky na èesneku
s cibulkou a anglickou slaninou

55,-

48)

35,-

2 ks Èesneková bageta

49) 200 g Grilovaná zelenina

55,-

Dezerty
50)

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou
a lehaèkou

55,-

51)

Ovocný pohár se zmrzlinou
a lehaèkou

55,-

52)

Dle denní nabídky dortù

Informace o obsaených alergenech
Vám na vyádání poskytne
obsluha restaurace.

