malé chody a pivní chody / small courses and side for beer

Hovězí gulášová polévka s uzenou paprikou, opečený brambor, křupavá cibule
porce 0,25 litru 39,- nebo polévkový talíř 0,4 litru 69,Goulash soup with smoked pepper, baked potato and crispy onion
Náš nakládaný lehce pikantní hermelín 1ks, cibule, chléb 119,Brie (pickled local variety od brie cheese, might be little spicy)
Nakládaný špekáček 1ks „Utopenec“ od řezníka pana Prokeše, cibule, beraní rohy, chléb 95,Pickled sausage (another famous Czech snack from local farm, in spicy vinegar, with bread)
Hovězí tatarský biftek míchaný postaru 100g, sušený strouhaný žloutek, křupavá cibule, česnek, topinky
smažené či na sucho 189,Old fashioned style steak tartar with rye bread toasts
Klobása a uzený vepřový bok 140g od řezníka pana Prokeše, oharek, beraní rohy,
naše domácí hořčice, opečený chléb 209,Sausage and smoked pork belly 140g from local farmer, gherklin, pickled peppers,
our homemade mustard, creamy horseradish and bread
„Tatarák“ z červené řepy 120g, uzená kysaná smetana, salát,
opečený chléb nebo bezlepkové pečivo 105,Vegetarian steak tartar made from beetroot 120g, smoked sourcream, salad, rye bread toasts
Smažené kousky 48% sýru gouda 180g, bramborové lupínky, hořčičná majonéza 179,Deeep fried gouda cheese bites in breadcrumbs, homemeade potato chips, mustard flavoured mayonaise
Buřty 140g od řezníka pana Prokeše pečené na černém pivu, cibule, vejmrda,
opečený chléb nebo bezlepkové pečivo 135,Czech sausage from local butcher baked with dark beer, onion, horseraddish with apples,
toasted rye bread or gluten free bread choice

malé saláty / side salads
Mrkvový salát 90g, sultánky, citrón, olivový olej 45,Carrot salad with raisins, lemon and olive oil
Trhané listové saláty 90g, marinovaná dýně, semínka, olivový olej 65,Fresh salad (teared green salads variety with olive oil, seeds and marinated pumpkin)

hlavní chody / main courses
Hovězí bio květová špička 130g z farmy Rudimov, vývar z morkových kostí, kořenová zelenina, játrový
knedlík, mačkané petrželové brambory, žemlový knedlík, topinka, vejmrda 285,poznámka pro Vás: tento pokrm je geniální a my obdivujeme našeho šéfkuchaře za to, že připravuje toto božské jídlo

Bio beef „tafelspitz“ 130g from local farm, beef broth, vegetables, liver dumpling, mashed potatoes with
parsley, homemade bread dumpling, fried rye bread and apple flavoured horseradish
notice for you: this is genious food and we adore our chef for this piece of heaven on plate

Hovězí svíčková na smetaně 140g, špek, brusinky, žemlový knedlík 219,Beef with classic Czech cream soup „svíčková“ homemade bread dumpling
Vepřové výpečky 160g, zadělávané bílé zelí, bramborový knedlík 189,Baked pork 160g with sauteéd white cabbege, potato dumpling
Smažený karbanátek z bio telecího 140g farmy Rudimov se sýrem,
mačkané brambory s petrželkou, naše tatarka, oharek 229,Deep fried minced meat with cheese (bio young beef) 140g from local farm,
mashed potatoes with parsley, homemade tatar sauce, pickled gherklin
Pečený pstruh 1ks na česnekovém másle z rybníkářství Pohořelice,
kapustové spaetzle, dýně 229,Garlic butter roasted rainbow trout from Pohořelice farm,
cabbage spaetzle, pumpkin
Zeleninový perkelt 180g z kořenové zeleniny,
uzená kysaná smetana, smažené bramborové lupínky 189,Steamed root vegetables stew, smoked sourcream,
homemade fried potato chips

dezerty / desserts
Sýry z farmy Pálava 140g, ovocná kořeněná přesnídávka, mandle 229,Cheese variety from local farm 140g, spiced fruit pureé, almonds
Rumová pěna, knedlíčky z odpalovaného těsta plněné smetanovým krémem,
strouhaný tvaroh a tatranka 95,Rum flavoured foam, profiteroles, grated hard cottage cheese and wafer

