Předkrmy
100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb
120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu
150g Kuřecí ragů se šunkou a žampiony zapékané gratinkou, toast

80,-80,-90,--

Polévky
0,30l Tradiční gulášová s hovězím masem
0,30l Česnečka se šunkou sýrem a opečeným chlebem
0,30l Hovězí vývar s babiččinými nudlemi a masem

50,-45,-45,--

Dětská jídla
75g Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, obloha
75g Přírodní kuřecí plátek, hranolky, obloha
75g Svíčková na smetaně s brusinkami a šlehačkou, houskový knedlík

85,-85,-75,--

Ryby
200g Pečený pstruh na másle, obloha
10g Doplatek
200g Grilovaný losos s citronovým pepřem, obloha

180,-4,-245,--

Hotová jídla
150g Svíčková na smetaně s brusinkami a šlehačkou, houskový knedlík

145,--

Speciality
150g Dvorní kotlík (vepřová panenka, žampiony, smetana, sýr) obloha
150g Tatarský biftek z pravé svíčkové, topinky s česnekem
200g Vepřová játra se smaženou cibulkou, hořčičnou omáčkou, obloha
200g Masový meč rytíře Ruprechta pro jednoho
400g * Masové meče rytíře Ruprechta pro dva
800g * Masové meče rytíře Ruprechta pro čtyři
*(podávané na pravých mečích a pánvičkách na dřevěném podnose)
hovězí svíčková, hovězí roštěná, vepřová panenka, kuřecí maso, anglická
slanina, klobása, kapie, cibule, podáváme s česnekovou
a ďábelskou omáčkou)

180,-260,-150,-290,-560,-1060,-

Bezmasá jídla
100g Smažený sýr, obloha
100g Smažený hermelín, obloha
300g Grilovaná zelenina s hlívou ústřičnou a červenou cibulí

110,-110,-120,--

Kuřecí maso*
150g Smažený kuřecí řízek, obloha
150g Kapsářův mls, obloha
(přírodní plněný kuřecí steak s nivou a
šunkou)
150g Kuřecí plátek s grilovanou zeleninou, hlívou ústřičnou a červenou
cibulí, obloha
150g Kuřecí kapsa plněná sušenými rajčátky a mozzarellou,
obloha

125,-145,--

145,-145,--

Vepřové maso*
150g Plněná vepřová panenka šunkou a sýrem, obloha
150g Smažený vepřový řízek, obloha
150g Medailonky z vepřové panenky na česnekových fazolkách, obloha
150g Přírodní vepřový špíz potřený česnekem, obloha
(vepřová panenka, anglická slanina, cibule)
150g Grilovaná vepřová kotleta (b.k) se sázeným vejcem, obloha
150g Cordon Bleu

170,-140,-170,-170,-170,-155,-155,--

Hovězí maso*
200g Steak z hovězí svíčkové, bylinkové máslo, obloha
200g Rumpsteak se smaženou cibulkou, obloha

320,-230,--

*Ke všem masům doporučujeme naše teplé smetanové omáčky, které přírodní
masa velice chutně doplňují:

0,15l Pepřová omáčka
0,15l Omáčka z čerstvých žampionů

50,-50,--

Saláty velké
300g Zeleninový salát se smaženým hermelínem a brusinkovou omáčkou
300g Řecký salát (olivy, červená cibule, balkánský sýr)
300g Zeleninový salát s kousky grilovaných kuřecích prsíček, ďábelská
omáčka

145,-145,-145,--

Saláty malé
150g
150g
150g
170g

Míchaný salát
Okurkový salát
Rajčatový salát s cibulkou
Šopský salát s balkánským sýrem a červenou cibulí

50,-50,-50,-75,--

Studené omáčky
Tatarská omáčka
Ďábelská omáčka
Česneková omáčka
Brusinky

35,-35,-35,-40,--

Přílohy
200g Hranolky
200g Krokety
200g Americké kořeněné brambory
4 ks Bramboráčky
200g Opečené brambory se slaninou a cibulí
200g Vařený brambor
160g Houskové knedlíky
150g Rýže

45,-45,-45,-50,-55,-45,-45,-45,--

Dezerty
2ks
2ks

Palačinky s ovocem a zmrzlinou, šlehačka, čokoládová poleva
Palačinky se sekanými ořechy a tvarohem, šlehačka, čokoládová poleva
Zmrzlinový pohár s horkými malinami, šlehačka
Zmrzlinový pohár s ovocem, šlehačka, čokoládová poleva
Tvarohové knedlíky s nugátovou náplní, tvaroh zdobený malina

Poloviční porce – 70% z ceny
Box na přepravu jídla – 8,- Kč

80,-80,-70,-70,-80,--

