
JÍDELNÍ LÍSTEK 
________________________________________________________________________ 

 

Předkrmy: 

Nakládaný hermelín           75,- 

hermelín z Vysočiny s cibulkou, olivami a sušenými rajčaty v olivovém oleji (1,7) / 60g  

Kocourův tatarák s rukolovým salátem a rozpečenou bagetou    150,- 

míchané hovězí maso s parmezánem, kapary, olivami a lanýžovým olejem (1,7) / 100g  

Hovězí carpaccio             180,- 

s rukolovým salátem, vlašskými ořechy a parmezánem, bageta (1,7,8) / 100g  

 

Polévky: 

Silný masový vývar se zeleninou (1,3,7,9) / 0,33l       50,-

Česnečka se šunkou, sýrem a chlebovými krutony (1,7,9) / 0,33l      50,- 

Česnečka “Speciál“ se šunkou, olomouckými tvarůžky a vejcem (1,3,7,9) / 0,33l   60,- 

 

Hovězí maso:                          

Hovězí rumpsteak s restovanými fazolovými lusky     330,-    

se slaninou, česnekem a sázeným vejcem (3,9) / 220g  

Hovězí rumpsteak s koriandrovým chilli máslem s grilovanou zeleninou (3,9) / 220g  330,- 

 

Vepřové maso: 

Vepřový řízek, kocourův bramborový salát / šťouchané brambory (1,3,7,10,11) / 250g 225,-   

Přírodní sezamová vepřová kapsa            225,-
plněná slaninou a olomouckými tvarůžky, steakové hranolky, tatarská omáčka (3,7,9,11) / 200g 

  

Drůbež: 

Kuřecí řízek, kocourův bramborový salát / šťouchané brambory (1,3,7,10,11) / 200g  215,- 

Kuřecí medailonky s parmezánovou krustou, šťouchané brambory (7) / 200g   225,- 

Kachní filírované prso s višňovou omáčkou, celerovo-bramborové pyré (1,7,9) / 190g 290,- 

 

Ryby: 

Steak z lososa na špenátovém rizotu s parmezánem (4,7,9) / 200g    330,- 

Steak z lososa s bylinkovou krustou, grilovaná zelenina, citrusový dip (4,7) / 200g  330,- 
 

Dětská jídla: 

Kuřecí prsíčko v Corn-flakes, šťouchané brambory (3,5,7,11) / 120g    160,- 

Tvarohové taštičky plněné povidly         120,- 

sypané strouhaným perníkem a cukrem, máslo (1,3,7) / 8ks  

 



Česká klasika: 

Smažený sýr Maasdamer          179,- 

se steakovými hranolkami a tatarskou omáčkou ( 1,3,7,11) / 130g  

Smažený sýr Maasdamer se šunkou        189,- 

se steakovými hranolkami a tatarskou omáčkou ( 1,3,7,11) / 140g  

Smažený sýr Eidam          179,- 

se steakovými hranolkami a tatarskou omáčkou ( 1,3,7,11) / 130g 

Smažený sýr Eidam se šunkou         189,- 

se steakovými hranolkami a tatarskou omáčkou ( 1,3,7,11) / 140g 

 

Burgery: 

Burger dvouručák           269,- 

z hovězího podplečí s červenou cibulkou, slaninou, sýry Maasdamer a Cheddar,  

rajčetem, směsí listových salátů a dressingem v housce, steakové hranolky (1,3,7,10,11) / 250g  

Hovězí mini burger se steakovými hranolkami a dressingem (1,3,7,10,11) / 130g   169,- 

Vege mini burger             169,- 

 robi maso se zeleninou, steakové hranolky a dressing (1,3,7,10,11) / 130g  

Chicken burger se steakovými hranolkami a dressingem (1,3,7,10,11) / 130g   169,- 

 

Saláty: 

Caesar salát            140,- 

listy římského salátu, ančovičkový dressing, parmezán,  

krutony ze světlého pečiva (1,4,7,9,10,11) / 200g  

Caesar salát s kuřecími filátky         180,- 

listy římského salátu, ančovičkový dressing, parmezán, cherry rajčata,  

krutony ze světlého pečiva (1,4,7,9,10,11) / 300g   

 

Dezerty: 

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou (7)        79,-  

Čokoládový dortík s mořskou solí a vlašskými ořechy (1,7,8) / 1ks       69,- 

 

Ostatní dezerty dle nabídky 

 

 


