
Středa Zelná polévka s masem a bramborami 33,-

150g Vepřová pečeně na houbách podávaná s jasmínovou rýží 125,-

Spaghetti s máslovou rybou (butter fisch)podávané na tomatové omáčce s 
bazalkou a středomořskou zeleninou a strouhaným parmezánem 

139,-

Plněné knedlíky uzeným masem, podávané s dušeným bílým zelím a smaženou 
cibulkou

129,-

200g Filírovaný argentínský ribeye steak na grilu  s cibulovo-malinovou  čatní podávaný 
na grilované zelenině nebo na zeleninovém salátku s pečenými bramborami 

189,-

150g Fílírovaný vepřový steak  podávaná na zeleninovém salátku s opékanými 
bramborami

129,-

120g
Filet z máslové ryby pečený v bylinkovo-mandlovém těstíčku s vařenými 
bramborami a citronovým dipem 

129,-

Spaghetti s restovanými žampiony , italskou pancetou , bazalkovým pestem 
podávané se strouhaným parmezánem 

125,-

150g Restované hovězí nudličky s barevnými fazolkami, cuketou a slaninou podávané s 
mačkanými bramborami 

135,-

Barevný zeleninový salát s rukolou podávaný s parmezánovým dresinkem 
restovanou pancetou a opečenými krutony 

125,-

Čtvrtek Česnečka s bramborami, vejci a uzeninou 33,-

150g Filírovaná vepřová vykoštěná kotleta na grilu podávaná se sázeným vejcem a 
strouhaným sýrem , opékané brambory

129,-

150g Pomalu pečený brisket na kořenové zelenině podávaný  s dušenou jasmínovou  rýží  129,- 

150g Kuřecí prsa na grilu s bylinkovým máslem podávaná s restovanou zeleninu a 
opékanými bramborami 

129,-

180g Mletý jehněčí steak na grilu podávaný na malém zeleninovém salátku s bylinkovým 
dresinkem a vařenými bramborami

129,-

Spaghetti aglio olio e peperoncino s Italskou pancetou chilli vločky, pestem z 
medvědího česneku a  strouhaným parmezánem 

125,-

200g Filet z lososa norského na grilu s citrusovou gremulátou podávaný na grilované 
zelenině nebo na zeleninovém salátku s vařenými bramborami a bylinkovým 
dipem 

159,-

Spaghetti s norským losose podávané na tomatovo- smetanové omáčce s čerstvými 
rajčaty,cuketou a rukolou , strouhaný parmezán 

139,-

Barevný zeleninový salát s rukolou podávaný s parmezánovým dresinkem 
restovanou pancetou a opečenými krutony 

125,-

150g Filírovaný vepřový steak na grilu podávaný na zeleninovém salátku s bylinkovým 
dresinkem a opékanými bramborami 

129,-

Polední nabídka


