MENU

STÁLÁ NABÍDKA
SNÍDANĚ / BREAKFAST

(do 10:30)

MÍCHANÁ VAJÍČKA
115 Kč
míchaná vajíčka na másle s čerstvou pažitkou
scrambled eggs in butter with fresh chives
VEJCE BENEDIKT
165 Kč
anglický muffin s pošírovaným vejcem, pečenou šunkou, špenátem a holandskou omáčkou
English muffin with poached egg, baked ham, spinach and hollandaise sauce		
PEČENÁ ŠUNKA
125 Kč
pečená pražská šunka s vejci
roasted Prague ham with eggs
DAVELSKÉ PÁRKY
115 Kč
davelské párky s čerstvým křenem a hořčicí
sausages with fresh horseradish and mustard		
JOGURT S MÜSLI
85 Kč
smetanový bílý jogurt s müsli a čerstvým ovocem
creamy white yoghurt with müsli and fresh fruits		
Vejce, které používáme v naší restauraci jsou dodávány výhradně z volného chovu - Farma Dvořák.
The eggs that we use in our restaurant are supplied exclusively from free range - Farma Dvořák.

PŘEDKRMY / STARTERS
UZENÝ LOSOS
námi uzený losos s nakládanými ředkvičkami, crème fraîche
our smoked salmon with pickled radishes, crème fraîche
TELECÍ JAZYK
telecí jazyk s fermentovaným zelím, hořčice, naše pečivo
veal tongue with fermented cabbage, mustard, our pastry

175 Kč
185 Kč

POLÉVKY / SOUPS
CHŘESTOVÝ KRÉM
krémová chřestová polévka se smaženým vejcem, zakysaná smetana
creamy asparagus soup with fried egg, sour cream
SLEPIČÍ VÝVAR
silný slepičí vývar s trhaným drůbežím masem, zeleninou a nudlemi
strong chicken broth with shredded poultry meat, vegetables and noodles

89 Kč
75 Kč

HLAVNÍ POKRMY / MAIN DISHES
ČERSTVÁ RYBA
ryba dle denní nabídky, grilované batáty, krémový špenát
fish of the day, grilled sweet potatoes, creamy spinach

295 Kč

STÁLÁ NABÍDKA
VEPŘOVÁ PANENKA
vepřová panenka s ragú z čerstvých lišek, bramborové pyré
pork tenderloin with fresh chanterelle ragout, mashed potatoes
TELECÍ ŘÍZEK
smažený telecí řízek v panko strouhance, lehký bramborový salát, grilovaný citron
Wiener Schnitzel in panko breadcrumbs, light potato salad, grilled lemon
BURGER DLE TÝDENNÍ NABÍDKY
burger pro Vás vymýšlíme každý týden v jiném složení, informujte se u obsluhy
burger according to the weekly menu
HOVĚZÍ STEAK Z PRAVÉ SVÍČKOVÉ
steak z pravé svíčkové s bramborovým pyré s horčicí, grilovaný chřestem a holandskou omáčkou
beef tenderloin with mashed potatoes with mustard, grilled asparagus and hollandaise sauce

255 Kč
279 Kč
249 Kč
445 Kč

TĚSTOVINY / PASTA
SPAGHETTI AGLIO, OLIO E PEPERONCINO
čerstvá pasta, česnek,chilli paprička, petržel, sýr Gran Moravia
fresh pasta, garlic, chili pepper, parsley, Gran Moravia cheese
+ GRILOVANÉ TYGŘÍ KREVETY / GRILLED TIGER SHRIMPS
PAPARDELLE AI FUNGHI
čerstvá pasta s houbovým ragů, slaninou a rukolou
fresh pasta with mushroom ragout, bacon and arugula

179 Kč
279 Kč
225 Kč

SALÁTY / SALADS
SALÁT CAESAR
římský salát, grilovaná kuřecí prsa, slanina, krutony, ančovičkový dresink, sýr Gran Moravia
romaine lettuce, grilled chicken breast, bacon, croutons, anchovy dressing, Gran Moravia cheese

225 Kč

DĚTSKÉ POKRMY / KIDS MENU
SPAGHETTI SE SÝREM
čerstvá pasta s cherry rajčátky a strouhaným sýrem
fresh pasta with cherry tomatoes and grated cheese
SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK		
smažený kuřecí řízek, bramborová kaše
fried chicken Schnitzel, mashed potatoes

DEZERTY / DESSERTS
DEZERT DLE NABÍDKY		
dezert dle denní nabídky
dessert of the day

95 Kč
109 Kč

STÁLÁ NABÍDKA
SNACK DO BAGU / SNACK TO BAG
NAŠE BAGETA
dle denní nabídky
baguette of the day
SANDWICH
dle denní nabídky
sandwich of the day

79 Kč
59 Kč

