Předkrmy
150g Caprese s čerstvou bazalkou zakápnuté olivovým olejem a opečeným toustem
79,Polévky
0,33l Svratecká zelňačka s opečenou bagetkou
49,0,33l Česneková polévka s uzeným masem, sýrem a opečenými krutony
45,0,33l Polévka dle denní nabídky
40,Speciality
200g Přírodní kuřecí kapsa plněná sušenými rajčaty, mozzarellou a čerstvou bazalkou,
podávaná
s rajčatovou salsou

165,-

200g Špalíčky z vepřové panenky s karamelizovanou cibulkou a jemnou žampionovou omáčkou
185,200g Kousky vepřové panenky s žampiony, domácí uzenou slaninou ve smetanové omáčce
185,200g Vepřová panenka obalená v anglické slanině na zelených fazolkách
185,200g Vepřová panenka plněná špenátem se smetanovou omáčkou
185,Gril a pánve
200g Grilovaný kuřecí steak podávaný s restovanou zeleninou
165,200g Hovězí steak (Jižní Amerika) se sázeným vejcem
209,300g Kuřecí pánev
199,(Kuřecí prsa, cibule, paprika, žampiony, prosciutto, sušená rajčata, uzený sýr)
300g Vepřová pánev
249,(Panenka, cibule, lilek, cuketa, zelené fazolky, prosciutto, uzený sýr)
K pivu
150g Pikantní topinka, zelenina, cibulka, chilli, sojová omáčka, eidam
99,120g Nakládaný hermelín s pečivem
89,400g Grilovaná křídla s pečivem
129,-

150g Tatarský biftek 5ks topinek
189,500g Pečená vepřová žebra s pečivem
179,(Hořčice, jablečný křen, okurek)
900g Pečená vepřová žebra s pečivem
265,(Hořčice, jablečný křen, okurek)

Řízky
150g Smažený kuřecí řízek
125,150g Smažený vepřový řízek zdobený citrónem
125,Sýry
150g Smažený sýr

99,-

120g Smažený hermelín

99,-

120g Hermelín na grilu

99,Burita

150g Pšeničná tortilla plněná kuřecím masem, cibulkou, žampióny a sýrovou omáčkou
149,150g Pšeničná tortilla plněná vepřovou panenkou, cibulkou, drcenými rajčaty a česnekem
149,150g Pšeničná tortilla plněná ledovým salátem, rajčaty a marinovaným kuřecím masem
s jogurtovým
dresinkem
149,Těstoviny
300g Těstoviny Aglio olio, peperoncino sypané hoblinami parmezánu
149,300g Těstoviny s kuřecím masem, špenátovými listy a smetanou, sypané hoblinami
parmezánu
149,300g Těstoviny s vepřovou panenkou a drcenými rajčaty, zakáplé olivovým olejem, sypané
hoblinami
parmezánu
149,Těstoviny připravujeme vždy čerstvé, proto nabízíme různé druhy.
Rizota

300g Italské rizoto s kuřecím masem, olivami a cuketou, zakápnuté smetanou, sypané
hoblinami
parmezánu

149,-

300g Italské rizoto s vepřovou panenkou a drcenými a sušenými rajčaty, sypané hoblinami
parmezánu
149,300g Italské vegetariánské rizoto s grilovaným lilkem, drcenými rajčaty, cuketou a paprikou,
sypané hoblinami parmezánu
149,Saláty
300g Listový salát s mozzarelou a prosciutto s balsamikovým dresinkem a opečenou bagetkou
139,350g Zeleninový salát s kuřecím masem, sušenými rajčaty a domácím dresinkem ze zakysané
smetany
a opečenou bagetkou
139,350g Zeleninový salát s balkánským sýrem a olivami, zakáplý bylinkovým pestem a opečenou
bagetkou
139,-

Přílohové saláty
250g Šopský salát

75,-

200g Čerstvá zelenina zakáplá olivovým olejem a citronovou šťávou
65,150g Okurkový salát ve sladkokyselém nálevu
49,150g Rajčatový salát ve sladkokyselém nálevu
49,-

Dětská jídla
75g

Smažený sýr s vařenými bramborami nebo hranolkami
89,-

100g Smažený vepřový řízek s vařenými bramborami nebo hranolkami
89,100g Smažený kuřecí řízek s vařenými bramborami nebo hranolkami
89,100g Kuřecí medailonky s vařenými bramborami nebo hranolkami
89,Přílohy

200g Vařené brambory

35,-

200g Hranolky

35,-

200g Šťouchané brambory s cibulkou
40,200g Opékané brambory

40,-

200g Smetanové brambory s čerstvou petrželkou
45,200g Pecáky (pečené brambory s kmínem)
40,200g Americké brambory s česnekem
45,150g Grilovaná zelenina na másle s česnekem a čerstvým rozmarýnem
50,150g Grilovaná kukuřice na másle
50,150g Zelené fazolové lusky s anglickou slaninou
50,150g Restované žampiony na cibulce
50,1ks Pečivo
10,1ks Sázené vejce
20,1ks Topinka s česnekem
15,1ks Rozpečená bagetka s bylinkovým pestem
20,2ks Opečený toast
20,-

Omáčky
50g Domácí tatarská omáčka s nakrájenou cibulkou a kyselou okurkou
25,50g Kečup
50g Pikantní sladkokyselá omáčka
25,100g Rajčatová omáčka s chilli papričkami
40,-

20,-

100g Jemná pepřová omáčka
40,100g Nivová omáčka
40,Moučníky a poháry
1ks

Staroarménská „Marlenka“
49,-

2ks

Domácí jablečný závin se zmrzlinou a domácí šlehačkou
49,-

2ks

Palačinky s ovocem, džemem a domácí šlehačkou
69,Pohár s vanilkovou zmrzlinou, posypaný strouhanou čokoládou a domácí šlehačkou
69,(Zmrzlina 3 kopečky vanilkové)
Pohár s čokoládovou zmrzlinou, posypaný vlašskými ořechy, strouhanou čokoládou
a domácí šlehačkou
69,(Zmrzlina 3 kopečky čokoládové, 1 kopeček vanilkové)
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou
69,Kopeček zmrzliny

20,-

Příprava minutkových jídel trvá cca 30 minut, při zaplněné
restauraci se prodlužuje úměrně dle počtu předchozích objednávek.
Váha potravin je uvedena v syrovém stavu.

Jídelní lístek se seznamem potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování
dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:
Je na vyžádání u obsluhy.

