Jídelní lístek
Něco k pivu
250g Grilovaná kuřecí křidýlka v BBQ marinádě s česnekovým dipem a opečenou
bagetkou (1,3,7)
135,150g Variace pečených davelských klobásek, hořčice, křen, pečivo (1,3,7,10) 115,100g Capresse (mozzarella s rajčaty a bazal. pestem)(7,8)

75,-

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

85,-

1ks Pikantní utopenec s cibulí a chlebem (1,3)

65,-

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

45,45,-

Speciality připravované Sous Vide
500g Pomalu pečená vepřová žebra v BBQ marinádě podávaná s gril. kukuřičným
klasem a pečivem (1,3)

275,-

800g Pečené vepřové koleno s hořčicí, křenem a kyselou okurkou, pečivo
(1,3,7,10)

285,-

200g Vepřová panenka s omáčkou dle výběru

225,-

250g Steak z vepřové krkovice s fazolkami a česnekem

225,-

200g Pečené filety z candáta na čerstvých bylinkách s grilovanou
zeleninou (4)
Hovězí steak dle nabídky

275,-

Hlavní jídla
150g Kuřecí prsíčko s omáčkou z nivy (1,7)

155,-

150g Grilované kuřecí medailonky na medu a chilli (1)

155,-

150g Smažený řízek z kuřecích prsíček (1,3,7)

135,-

150g Smažený řízek z vepřové pečeně (1,3,7)

145,-

150g Plátky z vepřové pečeně s pepřovou omáčkou (1,7)

155,-

150g Pikantní nudličky z vepř. panenky se zeleninou (1,10)

175,-

350g Bramborové knedlíky plněné uzeným masem s dušeným bílým zelím a
opečenou cibulkou a slaninkou (1,3,7)

175,-

120g Smažený sýr Gouda (1,3,7)

99,-

120g Grilovaný camembert na čerstvých bylinkách s brusinkami a pomerančem
(7)

135,-

200g Slapský pikantní guláš podávaný s bramboráčky a čerstvou
cibulkou (1,3)

195,-

Teplé omáčky:
100g Smetanová se sýrem niva (7)

35,-

100g Houbová s bílým vínem (1,7)

35,-

100g Pepřová s kapkou brandy (1,7)

35,-

100g Brusinková s červeným vínem

35,-

Špecle
300g Aglio – olio s cherry rajčátky, olivami, bazalkovým pestem a parmazánem
(1,3,7,8)
165,300g S kuřecím masem, špenátem a smetanou, sypané parmazánem (1,3,7)
150g/300g S mákem a přepuštěným máslem (1,3,7)

185,-

75/135,-

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

79,-

75g Grilovaný kuřecí plátek s mačkaným bramborem (1,7)

89,-

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

99,-

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

99,-

3ks Borůvkové knedlíky s moučkovým cukrem a přepuštěným máslem (1,3,7) 105,-

Saláty
150g/300g Míchaný z čerstvé zeleniny

55,-/105,-

150g/300g Šopský s balkánským sýrem (7)

65,-/125,-

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

195,-

300g Variace listových salátů s mozzarellou, cherry rajčátky, bazalkovým
pestem a opečenou bagetkou (1,3,7)

165,-

120g Grilovaný camembert s variací listových salátů s třešňovými rajčátky a
opečenou bagetkou (1,3,7)
175,-

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

45,-

200g Americké brambory

50,-

200g Šťouchané brambory s cibulkou

45,-

200g Hranolky

50,-

200g Grilovaná zelenina

75,-

200g Bramboráčky 4 ks (3)

60,-

200g Restované zelené fazolové lusky s česnekem

55,-

50g Opečená bagetka (1,3)

30,-

Dresinky
50g Česnekový dip (7)
50g Tatarka (3,7)
50g Kečup

25,25,25,-

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

75,-

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

75,-

1ks Čokoládový fondant s malinovou omáčkou a šlehačkou (1,3,7)

85,-

1ks Cheesecake s mléčným karamelem (1,3,7)

75,-

130g Zmrzlinový pohár se šlehačkou (1,3,7)

75,-

40g Kopeček zmrzliny (7)

20,-

