POLÉVKY
0,33 l Dle denní nabídky
RYBY
200 g Grilovaný filet ze pstruha na bylinkách
/Čerstvý pstruh duhový z českých řek pozvolna pečený na másle a čerstvých bylinkách/

200 g Pečený Okoun nilský
/Sladkovodní dravá ryba narůžovělé barvy, která pochází od břehů rovníkové Afriky/

SPECIALITY
200 g Vídeňské vepřová játra na roštu
/Propečená vepřová jatýrka na grilu podávaná se šťouchanými brambory s cibulkou/

150 g Kančí ragů „Paní Nadlesní“
/Kančí mleté maso v kořenové zelenině a červeném víně, domácí špecle/

KUŘECÍ
200 g Filírované kuřecí prso „FARMÁŘ“
/Přírodní kuřecí prsíčko podávané na grilovaných zelených fazolkách s farmářskou slaninou /

200 g Pekingské kuřecí nudličky
/Restované kuřecí kousky s typickou čínskou zeleninou, sójovou a sweet chilli omáčkou/

200 g Čedarový „Měšec“
/Kapsa z kuřecího prsíčka plněná Čedarem a rukolou – skvělá harmonie chutí/

200 g Smažený kuřecí řízek
/Smažená česká klasika z kuřecího prsíčka a trojobalu/

VEPŘOVÉ
200 g Kameny na žampionech
/Medailonky z panenky obalené v anglické slanině se smetanovo - žampionovou omáčkou/

200 g Krkovice z Mohelnice
/Grilovaný steak z krkovice, marinovaný metodou sous-vide, s nakládaným zeleným pepřem/

200 g Mexická královna
/Nudličky z kotlety s papričkami Jalapeňos, sweet chilli omáčkou a mexickými fazolemi/

200 g Vepřové nudličky „Aurum“
/Nudličky z kotlety připravované s 35% smetanou a medvědím česnekem/

200 g Smažený vepřový řízek
/Vepřová smažená klasika u nás podávaná z vepřové kotletky bez kosti v trojobalu/

SÝRY
100 g Smažený sýr Gouda
/Tvrdý sýr nizozemského původu vyráběný z kravského mléka smažený v trojobalu/

120 g Smažený Hermelín s brusinami
/český sýr s bílou ušlechtilou plísní na povrchu, smažený a podávaný s brusinkami/

TĚSTOVINY
300 g Smetanové tagliatelle
/Tagliatelle s kuřecím prsíčkem, mladým špenátem a 33% smetanou/

300 g Tagliatelle Milano
/Tagliatelle s kuřecím prsíčkem v sugo di pomodoro sypaný sýrem Gran Moravia/

PŘÍLOHY
200 g Vařené brambory
200 g Šťouchané brambory
200 g Hranolky smažené
200 g Americké brambory
250 g Selské pečáky ve slupce
200 g Grilované fazolky se slaninou
200 g Rýže Basmati – královna vůní
OMÁČKY
50 g Tatarská omáčka
50 g Kečup
50 g Hořčice
50 g Ďábelská omáčka
SLADKÁ TEČKA
Dle denní nabídky

