
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÉVKA 

0,3 l Francouzská česnečka se smetanou a šunkou      45,- 

 

RYBY 

150 g Pečený filet pstruha na másle       149,- 

150 g Pečený filet pstruha na restované sezónní zelenině    149,- 
 /Filety čerstvého pstruha duhového z českých řek, pozvolna pečený na másle/ 

 
KRŮTÍ MASO 
200 g Filírované krůtí prso „FARMÁŘ“       139,- 
 /Krůtí prsíčko podávané na grilovaných zelených fazolkách s farmářskou slaninou / 

200 g Mexická královna         139,- 
 /Krůtí nudličky z prsního steaku, s papričkami Jalapeňos a exotickou sweet chilli omáčkou / 
200 g Smažený krůtí řízek         129,- 
 /Smažená slezská klasika z krůtího prsíčka a trojobalu/ 

 

VEPŘOVÉ MASO 

200 g Houbařovy kameny         155,- 
 /Medailonky z vepřové panenky podávané na omáčce se smetanou a žampiony/ 

200 g Loštická vepřová kapsa         155,- 
 /Vepřová panenka plněná uzeným masem a olomouckými syrečky/ 

 

TELECÍ MASO 

180 g Telecí Flank steak         179,- 
 /Telecí steak z grilu na omáčce z bílého vína a smetanou/ 

180 g Telecí hranolky „AURUM“         159,- 
 /Telecí nudličky připravované s 35% smetanou, medvědím česnekem a žampiony/ 

180 g Jesenické špalíčky         159,- 
 /Telecí medailonky z kýty zabalené ve slaninovém kabátku, připravené na grilu/ 
180 g Císařský řízek          139,- 
 /Smažená klasika z císařského dvora ve Vídni z telecí kýty v trojobalu/ 

 

 

TĚSTOVINY 

300 g Pradědovy Tagliatelle         135,- 
/Tagliatelle s krůtím prsíčkem, mladým špenátem a 33% smetanou/ 

300 g Tagliatelle Di Pomodoro         145,- 
/Italská omáčka z rajčat, medailonky z vepřové panenky, strouhaná Niva/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITY (na objednávku do 45min) 

300 g Filírované husí prso         270,- 
 /Husí prsíčko připravené metodou sous-vide ve vlastní šťávě, dopečené na grilu/ 

300 g Telecí líčka na víně         249,- 
 /Proslavená dušená telecí líčka na červeném víně a kořenové zelenině/ 

800 g Marinovaná vepřová žebírka na medu       270,- 
 /Masová žebra, nakládané v medovo-pikantní marinádě, pozvolna dozlatova pečené/ 

 

 

ZELENINOVÉ SALÁTY 

200 g Zeleninový salát s krůtím masem a citrusovou redukcí    119,- 

200 g Zeleninový salát s telecím masem, sušenými rajčaty a krutony   125,- 

150 g Míchaný zeleninový salát         65,- 

 
 

SLADKÝ DEZERT 

 Ovocný pohár se šlehačkou         65,- 

 Horké borůvky s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou      79,- 

 Zmrzlinový pohár se šlehačkou        55,- 

         

PŘÍLOHY 

200 g Vařené brambory         25,- 

200 g Opékané brambory         35,- 

200 g Šťouchané brambory         35,- 

200 g Hranolky smažené         35,- 

200 g Americké brambory         35,- 

 

OMÁČKY 
50 g Tatarská omáčka          15,- 

50 g Kečup           15,- 

50 g Hořčice           15,- 

50 g Ďábelská omáčka          20,- 

 

 

 

 
 

Váha masa je uvedena v syrovém stavu před tepelnou přípravou. 


