
 

   
                      

Studené předkrmy: 
150g Pražská šunka, okurka, hořčice, křen     150,- Kč 
150g Variace typicky českých uzenin      150,- Kč 
150g Prkénko tradičních českých sýrů      150,- Kč 
 
Polévky: 
0,25l  Drůbeží vývar s masem a nudlemi       90,-Kč 
0,25l Gulášová polévka s hovězím masem       90,-Kč   
0,25l  Polévka dle denní nabídky        90,-Kč 
 
Teplé předkrmy: 
150g Teplá pražská šunka, hořčice, křen     150,-Kč 
1ks Farmářská opečená klobása, hořčice, křen    150,-Kč  
3ks Pražský párek, hořčice, křen      150,-Kč         
 
Speciality české kuchyně: 
200g Hovězí  svíčková na smetaně s brusinkami a houskovým knedlíkem 270,-Kč                        
200g Hovězí guláš, podávaný s houskovým a špekovým knedlíkem  270,-Kč  
200g Vepřová a uzená pečeně 

bílé a červené zelí, houskové a špekové knedlíky   290,-Kč 
1ks  Vepřové pečené koleno na pivě, okurka, hořčice, křen   360,-Kč 
¼ Pečené kachny podávaná s červeným a bílým zelím 

s houskovým a špekovým knedlíkem     310,-Kč 
½ Grilovaného kuřete marinované bylinkami s čerstvou zeleninou 250,-Kč 
 
Šéfkuchař doporučuje: 
600g Staročeský talíř 1/4 kachny, vepřová a uzená pečeně,  

červené a bílé zelí, houskové a špekové knedlíky, bramboráček 490,-Kč 
250g Jehněčí kolínko na víně s listovým špenátem, 

a šťouchanými bramborami       390,-Kč 
600g Pivní marinovaná žebírka, okurka, hořčice, křen   320,-Kč 
 
Jídla na objednávku: 
200g Vepřové medailonky z panenky s žampionovou omáčkou  260,-Kč  
200g Špíz LIPPERT se švestkovou omáčkou 

 (svíčková, vepřová panenka, slanina, švestky, cibule)    300,-Kč 
300g Mix grill ze tří druhů masa se zelenými fazolkami a anglickou slaninou 

(svíčková, vepřová panenka, kuřecí prsa)      390,-Kč 
200g Smažený vepřový řízek, okurka, citron     250,-Kč 
200g Smažený kuřecí řízek, okurka, citron     250,-Kč 



 

 
 

Steaky na grilu s výběrem omáček: 
200g Steak z kuřecích prsíček       250,-Kč 
200g Steak z vepřové panenky       260,-Kč 
200g Steak  z hovězí svíčkové       410,-Kč 

Omáčka brusinková    Omáčka hříbková   
Omáčka švestková se slivovicí  Omáčka pepřová 

 

Rybí speciality: 
1ks Pstruh po mlynářsku       300,-Kč 
180g Filé z candáta, pečené na másle      360,-Kč 
200g Filé z lososa s koriandrovou omáčkou     300,-Kč  
 

Vegetariánská jídla: 
300g Kuskus s grilovanou zeleninou ratatouille    250,-Kč 
300g Grilovaná čerstvá zelenina s bylinkovým dresinkem   250,-Kč 
 

Saláty : 
300g Caesar salát s kuřecím masem, krutony, sypaný parmezánem (100g) 250,-Kč 
300g Čerstvý mix salátů s grilovaným lososem (100g)    250,-Kč 
130g  Míchaný  zeleninový  salát      110,-Kč 
130g  Zelný salát Coleslaw       110,-Kč 
 

Přílohy (150g): 
Vařené brambory/ opečené brambory        50,-Kč 
Špekové/houskové knedlíky /4ks         50,-Kč 
Hranolky            50,-Kč 
Dušená rýže            50,-Kč 
Grilovaná zelenina           90,-Kč 
Fazolové lusky s anglickou slaninou a česnekem      70,-Kč 
Bramboráčky            60,-Kč 
Tatarská omáčka           30,-Kč 
 

Omáčky k masům: 
Brusinková, Hříbková, Pepřová, Švestková se slivovicí     40,-Kč 
            

Dezerty (150g): 
Tradiční  jablečný závin s vlašskými ořechy  a vanilkovou zmrzlinou 130,-Kč 
Palačinka s čerstvým ovocem a vanilkovým krémem    130,-Kč 
Vanilková zmrzlina s horkými malinami      130,-Kč 
 
Couvert/1 osobu            30,-Kč 
 
Obsluha – není  zahrnuta v ceně, děkujeme 


