NABÍDKA PLATNÁ PRO VŠECHNY VELIKONOČNÍ DNY

VELIKONOCE
2019
Čtvrtek 18. až pondělí 22. dubna 2019

NABÍDKA NA JEDNOTLIVÉ SVÁTEČNÍ VELIKONOČNÍ DNY
ZELENÝ ČTVRTEK

Koprová omáčka, domácí kynutý knedlík, zastřené vejce

128,-

Houbový Kuba dochucený majoránkou, sypaný čerstvou petrželkou,
kysaný okurek, chléb

145,-

VELKÝ PÁTEK

BÍLÁ SOBOTA / BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ / VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

PŘEDKRM
Jehněčí tatarák na topince, ozdobený hrubozrnnou hořčicí, chips z parmezánu
POLÉVKA
Kulajda s koprem, houbami, bramborem a zastřeným vejcem
HLAVNÍ CHOD
Jehněčí kolínko, mladý špenát, jemná bramborová kaše
Kuře supreme (sous-vide), bylinková nádivka, opečený brambor, hráškové pyré
DEZERT
Mrkvový dort přelitý bílou čokoládou, marcipán
Pokrmy pro Vás připravil kolektiv kuchyně pod vedením šéfkuchaře
Romana Keňa. V restauraci se o Vás stará tým obsluhy pod vedením
provozní vedoucí Dagmar Koutné.
Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání.
Smluvní ceny jsou uvedeny včetně DPH.

85,59,365,249,75,-

PŘEDKRM
Jemný kozí sýr s granátovým jablkem a salátkem, opečená bagetka
75,POLÉVKA
Silný kohoutí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi
55,Bukovanská kapustnice s masem, houbami, bramborem a zelím
59,DĚTSKÁ JÍDLA
Kuřecí řízeček (smažený nebo „na přírodno“), bramborové pyré
75,Bramborové noky s rajčatovou omáčkou a bazalkou
75,K VÍNU NEBO PIVU
Domácí škvarková pomazánka zdobená cibulí, chlebová oplatka
89,Smažené bramborové chipsy s domácí chilli majonézou
68,Sedlácké
prkénko
(uzené
maso,
bokovina,
klobásek,
okurek,
nakládaná
cibulka,
jablečný křen), pečivo
135,Domácí vyuzené sýry různých druhů z naší udírny, pečivo
125,HLAVNÍ CHODY
Salát
z červené
řepy, černé čočky beluga s medem a cherry rajčat, grilovaný kozí 189,sýr, bylinková
bageta
Kuřecí
medailonky
bylinkách
pečeným bramborem plněným směsí
z ementálu,
sušenýchnarajčat
a jarníscibulky
168,Pomalu
opečenápečený
cibulka vepřový bok s cibulovým zelím, domácí bramborový knedlík, 169,Konfitované
kachní
stehno
,
červené
zelí
s
rozinkami
a
skořicí,
domácí
bramborový
knedlík, opečená cibulka
198,Steak z vyzrálého
hovězíhosalátů
pupku s pepřovou omáčkou, poctivé steakové
hranolky,
peřinka z trhaných
245,Domácí
pěry zmáslem
pařeného těsta plněné tvarohem s povidly, sypané mákem a polité 125,rozpuštěným
DEZERTY
69,Hruškový štrůdl s rozinkami a domácí šlehačkou
59,Kozí zmrzlina s čerstvou šlehanou smetanou a strouhanou čokoládou
ODNESTE SI DOMŮ
195,1 kg U nás vyuzené vepřové klobásky
1 kg U nás vyuzené jehněčí klobásky
250,-

