Jídelní lístek
Hlavní jídla

Něco k pivu
250g Grilovaná kuřecí křidýlka v BBQ marinádě s česnekovým dipe
a opečenou bagetkou (1,3,7)

115,-

150g Variace pečených davelských klobásek, hořčice, křen,
pečivo (1,3)

85,-

100g Nakládaný hermelín, pečivo (1,3,7)

65,-

1ks Utopenec, pečivo (1,3)

55,-

150g Marinované kuřecí prsíčko na grilu

115,-

150g Grilované kuřecí prsíčko se sweet chilli omáčkou (1,7)

135,-

150g Smažený kuřecí / vepřový řízek (1,3,7)

125,-

150g Marinované medailonky z vepřové pečeně na grilu

115,-

150g Grilované medailonky z vepřové pečeně s pepřovou
máčkou (1,7)
120g Smažený sýr (1,3,7)

Polévky

135,85,-

100g Grilovaný hermelín na čerstvých bylinkách s pomerančem a

0,35l Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou (1,3,7,9)

45,-

0,35l Bramboračka s houbami a zeleninou (1,9)

45,-

brusinkami (7)

95,-

200g Chalupářský pikantní guláš podávaný s bramboráčky a
čerstvou cibulkou (1,3)
155,-

Speciality
500g Pomalu pečená vepřová žebra v BBQ marinádě podávaná
s křenem, hořčicí, kyselou okurkou a pečivem (1,3)

195,-

200g Grilované kuřecí prsíčko s dušenou baby zeleninou na
bylinkovém másle (7)

185,-

200g Medailonky z vepřové panenky s houbovým ragú

parmazánem (1,3,7)

135,-

195,-

195,-

175,-

300g S vepřovou panenkou, drcenými rajčaty, olivami a
parmazánem (1,3,7)

220g Pečený pstruh na čerstvých bylinkách s grilovanou
zeleninou (7)

250g Aglio – olio s chilli papričkou a parmazánem (1,3,7)
300g S kuřecím masem, špenátem, smetanou, sypané

250g Steak z vepřové krkovice s opečenou cibulkou a slaninkou 185,-

se smetanou (1,7)

Špecle

150g/300g S mákem a přepuštěným máslem (1,3,7)

185,65,-/125,-

Jídelní lístek
Dětská jídla
150g Těstovinky s kečupem a sýrem (1,3,7)

75,-

75g Grilovaný kuřecí plátek s mačkaným bramborem

85,-

75g Kuřecí mini řízečky s hranolky a kečupem (1,3,7)

95,-

60g Smažáček s hranolky a tatarkou (1,3,7)

95,-

150g/300g Tvarohové knedlíky plněné celou jahodou, sypané
Moučkovým cukrem a rozpuštěným máslem (1,37)

75,-/135,-

Saláty
150g/300g Míchaný z čerstvé zeleniny

40,-/75,-

150g/300g Šopský s ovčím sýrem (7)

50,-/95,-

300g Caesar salát s kuřecím masem, krutony, slaninou a
parmazánem (1,3,4,7)

175,-

Přílohy
200g Vařené brambory s máslem a petrželkou (7)

35,-

200g Americké brambory

45,-

200g Šťouchané brambory s cibulkou

35,-

200g Hranolky

40,-

200g Grilovaná zelenina

65,-

50g Opečená bagetka (1,3)

25,-

50g Tatarka (3,7)

20,-

50g Kečup

20,-

Dezerty
1ks Palačinka s marmeládou, vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou a
čokoládovým topingem (1,3,7,8)

65,-,

1ks Palačinka s nutelou, banánem a šlehačkou (1,3,7,8)

65,-

130g Zmrzlinový pohár se šlehačkou (3,7)

65,-

150g Zmrzlinový pohár s čerstvým ovocem a šlehačkou (3,7) 75,40g Kopeček zmrzliny (3,7)

18,-

