
Vážení hosté, informace o alergenech Vám poskytne obsluha. 

 
 

Jídelní lístek 

PŘEDKRMY – NĚCO MALÉHO 

 

1.   Nakládaný hermelín podávaný ve 

sklenici s cibulí a feferonkou  

      69,- Kč 

 

2. Domácí utopenci podávané ve sklenici

      59,- Kč 

 

3. Grilovaná papriková klobása s hořčicí a 

domácím jablečným křenem  

      69,- Kč 

 

4. Chalupářská česnečka s bramborem, 

vajíčkem a pečeným chlebem  

       

      45,- Kč 

5. Polévka dle denní nabídky  

      35,-Kč 

 



Vážení hosté, informace o alergenech Vám poskytne obsluha. 

 
 

 
 

6. 100g Míchaný tataráček z hovězí 

svíčkové s topinkami a česnekem 

      

                                     169,-Kč 

 

7. 100g Míchaný tataráček z uzeného 

lososa s pečenou bagetkou  

      169,- Kč 

 

SALÁTY 
 

8. 300g Ledový salát s kousky grilované 

krůty, slaniny a parmazánu 

s jogurtovým dresinkem  

      159,- Kč 

9. 300g Zeleninový salát s uzeným 

lososem, rukolou a pečeným 

pomerančem    

      169,- Kč 

 

 



Vážení hosté, informace o alergenech Vám poskytne obsluha. 

 
 

 

POCTIVÁ DOMÁCÍ KUCHYNĚ 

 

10. 200g Hovězí svíčková na smetaně 

s domácím karlovarským knedlíkem a 

brusinkovým terčem   

      199,- Kč 

 

11. 200g Domácí bramborové knedlíky 

plněné pečeným vepřovým masem 

s variací zelí a cibulkou   

      189,- Kč 

 

12. 250g Konfitované kachní stehno 

s variací zelí  a domácím karlovarským 

knedlíkem     

      199,- Kč 
 

 



Vážení hosté, informace o alergenech Vám poskytne obsluha. 

 
 

 

SPECIALITY A STEAKOVÁ MASA 

 

13. 10 ks Pikantní kuřecí křidélka 

s česneko-medovou omáčkou a 

rozpečenou bagetkou    

       

      179,- Kč 

 

14. 1 kg Konfitované vepřové koleno na 

česneku a bylinkách s rozpečenou 

bagetkou, hořčicí a jablečným křenem

      209,- Kč 

 

15. 200g Vepřová panenka s liškovou 

omáčkou a steakovými hranolkami 

      239,- Kč 

16. 300g Domácí bramborové nočky 

s hovězí svíčkovou, řapíkatým celerem, 

česnekem a hoblinami parmazánu 

       

      199,- Kč 
    



Vážení hosté, informace o alergenech Vám poskytne obsluha. 

 
 

 

 

17. 200g Hovězí biftek z pravé svíčkové 

s pepřovou omáčkou a fazolkami na 

slanině     

      349,- Kč 

 

18. 200g Krůtí steak na grilu špikovaný 

bazalkou a sušeným rajčetem 

s nadýchanou bramborovou kaší 

      219,- Kč 

 

19. 300g Domácí bramborové nočky 

s krůtími nudličkami, sušeným 

rajčetem, parmazánem a kapkou 

smetany    169,- Kč 

 

 

 

 
 



Vážení hosté, informace o alergenech Vám poskytne obsluha. 

 
 

 

RYBY 

  

20. 200g Grilovaný steak z norského lososa 

na rukolovém salátku s limetkovým 

dipem    239,- Kč 

DĚTSKÁ JÍDLA 
 

21. 150g Křupavé krůtí řízečky s jullinen 

hranolkami a domácí tatarskou 

omáčkou    149,- Kč 

BEZMASÁ JÍDLA 

 

22. 150g  Smažený sýr s jullinen 

hranolkami a domácí tatarskou 

omáčkou    139,- Kč 

 

 

 



Vážení hosté, informace o alergenech Vám poskytne obsluha. 

 
 

 

PŘÍLOHY  A  OMÁČKY 

 

200g steakové hranolky  35,- Kč 

200g jullien hranolky   35,- Kč 

200g šťouchané brambory  35,- Kč 

200g bramborová kaše   35,- Kč 

200g zelené fazolky se slaninou 35,- Kč 

200g pečené brambůrky ve slupce 35,-Kč 

1 ks rozpečená bagetka  35,- Kč 

Studené omáčky  - limetkový dip 

- tatarská omáčka 

   -česneko-medová  

      35,-Kč 

Teplé omáčky  -pepřová 

-lišková  35,-Kč 



Vážení hosté, informace o alergenech Vám poskytne obsluha. 

 
 

 

DEZERTY 

 

 

23. Domácí jablečný závin se skořicovým 

cukrem a vanilkovou zmrzlinou 

     55,-Kč 

 

24. Vanilková zmrzlina s horkými malinami 

a šlehačkou    59,- Kč 

 

25. Domácí dort dle nabídky  

      49,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 


