Předkrmy
Filátko z candáta s květákovým velouté a liškami,
sypané piniovými oříšky a sezamem

198 Kč

Filírovaná hovězí svíčková se studenou omáčkou z křenu
a hrubozrnné hořčice, chlebová topinka

190 Kč

Tenké plátky červené řepy marinované v medu, vinném octu
a zázvoru s rukolou a čerstvou ricottou***

85 Kč

Polévky
Slepičí vývar s masem a celerovým kapáním

49 Kč

Zelná polévka s klobásou zjemněná créme fraiche

60 Kč

Hlavní chody
Candát na másle a kmínu, petrželové brambůrky s česnekem

239 Kč

Filetovaný pstruh se zeleninovými hranolky
přelitý květákovým velouté

315 Kč

Kuřecí prsíčko supreme, ragú ze zeleniny a černé čočky

189 Kč

Vepřový steak T-bone s cibulovo-švestkovou marmeládou,
dřevorubecký chléb

210 Kč

Řízečky z vepřové panenky v sezamové strouhance
s bramborovou kaší

158 Kč

Pomalu dušené hovězí žebro na červeném víně s pečenými
bramborami a zeleninovými hranolky

269 Kč

Hovězí biftek s grilovaným lilkem a pepřovou omáčkou,
steakové hranolky

394 Kč

Hovězí biftek s pečenými karotkami, omáčkou demiglace
a bramborovou kaší

389 Kč

Kančí kýta se šípkovou omáčkou, žemlovým knedlíkem,
sušenými brusinkami a crémefraiche

278 Kč

Makarony s kuřecím prsíčkem, cherry rajčaty, česnekem
a bazalkovým pestem sypané parmezánem

192 Kč

Pita chléb plněný filírovanou hovězí svíčkovou, salátkem
a balkánským sýrem

270 Kč

Krémové dýňové rizoto se semínky, dýňovým olejem
a parmezánem

159 Kč

Mačkaná cizrna s chilli a limetkou, pečené papriky

149 Kč

Grilovaná zelenina s gratinovaným čerstvým sýrem***

159 Kč

Saláty
Salát z černé čočky, avokáda a rosso salátu ochucený
rybízovým octem a olivovým olejem

225 Kč

Listové saláty s rukolou, marinovanou červenou řepou
a ricottou, sypané piniovými oříšky***

163 Kč

Caesar salát s kuřecím prsíčkem

185 Kč

Dětská jídla
Plátek do měkka uvařeného libového hovězího masíčka
s rajskou omáčkou a těstovinami
Tvarohové noky s borůvkovou omáčkou a zakysanou smetanou

95 Kč
116 Kč

Dezerty
Créme brulée s vanilkovou zmrzlinou

78 Kč

Dort Pavlova

85 Kč

Zmrzlinové poháry
Viz. samostatná nabídka.

Snídaně
Vejce pečené na šunce, pečivo, máslo
Snídaňový set
(míchaná vejce, párky, šunka, hořčice, marmeláda, pečivo)

99 Kč

135 Kč

Snídaně jsou podávány do 11.00 hodin.

Poloviční porce účtujeme 70% z ceny celé porce.

*** V takto označených pokrmech jsou použity suroviny z produkce
místní mlékárny v Proseči u Seče.
Obsah alergenů v nabízeném sortimentu Vám sdělí obsluha na požádání.

Jídelní lístek sestavili šéfkuchaři Jakub Klinecký a Jan Machota.

