Hlavní jídelní lístek

Malé chody:
Česnečka 0,25l z vepřových žeber, pražená šunka, sýr, vejce, smažené chlebové kostičky
49,Polévka dne...39,Pěna z naležených hermelínů 90g, křupavá cibule, bylinkový olej, ředkvičky, opečený
chléb 94,150g Červená řepa na sladko-kyselo, uzená makrela, kedlubna, okurka, jogurt
109,Nakládaný špekáček 1ks „Utopenec“ od řezníka pana Prokeše, cibule, beraní rohy, chléb
89,Hovězí tatarák míchaný postaru 100g, sušený strouhaný žloutek, křupavá cibule, česnek,
topinky smažené či na sucho 179,Zauzené trhané kuře 110g, podmáslí, mrkvanec, pivo 109,Smažené bramborové lupínky 130g, bylinná majolka s pečeným česnekem, kmínová sůl
74,Malé saláty:
Okurkový salát s citrónem / 70g 49,Nakvašené pikantní zelí s mrkví / 70g 49,Listové saláty s citronovým olejem, semínka / 60g 69,Nakládaná červená řepa, ředkvičky / 80g 49,Velký salát:
220g Mladé listové saláty, okurka, kedlubna, semínka, petrželové pesto, ředkvičky, mrkev,
sušený žloutek 169,Do salátu?
Smažené nebo přírodní kuřecí mini řízečky / 100g 69,-

Hlavní chody:
Vařená hovězí květová špička z farmy Rudimov 140g, morková kost, játrový knedlíček,
hovězí vývar, kořenová zelenina, mačkané brambory s petrželovým máslem, krupicový
knedlík, topinka s česnekem, vejmrda 319,Hovězí steak z volného chovu farmy Rudimov … dle porážky a zrání
/topinambury, pěna z pečeného a nakouřeného květáku, mrkev/
Vepřová žebra 360g pečená v naší kouřové marinádě, majonéza s hořčičným semínkem,
nakvašené pikantní zelí s mrkví, opečený chléb 239,Vepřové výpečky150g, zadělávané bílé zelí s kedlubnou, cibulový bramborový knedlík
189,Řízek z vepřové kotlety 250g, strouhanka z bílého chleba, máslo, bramborová kaše,
okurkový salát, citrón 199,Kachní stehno 1ks po našem, marmeláda z červeného zelí, škvarky, křupavá cibule,
krupicový knedlík 219,Kuřecí prso 200g s kůží a kostičkou, cuketový nákyp, klíčená červená pšenice, hrášek,
kedlubna, kukuřičná drobenka 219,Pečený pstruh na bylinkách 1ks, mačkané brambory s petrželovým máslem, opečený
mladý salát, ředkvičky, topinambury 289,Vegetarián
280g

/pečené brambory a topinambury, klíčená červená pšenice, kedlubna, hrášek, mrkev a
libeček/
179,Smažený 48% sýr gouda 140g, pečené brambory, hnědé máslo, naše tatarka 189,Sladká tečka:

Po kopečku
1ks 25,Jahodová / Vanilková / Čokoládová / Náš bezový sorbet
Dezert:
Trubička, vanilkový krém, bílá čokoláda, sušené meruňky nakládané v meduňce a rumu
89,-

