
sobota 26. až neděle 27. 2. 2022

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.
Upozorňujeme naše vážené hosty, že během gastronomických akcí na mlýně není z hygienických a provozních důvodů možné restauraci navštěvovat se psy. K dispozici také není dětský koutek. Děkujeme za pochopení.

A FAŠANKOVÝCH SLADKOSTÍ
VÍKEND TRADIČNÍCH OMÁČEK

Kachní paštika s brusinkovou příchutí, cibulová marmeláda,
u nás pečený chléb

Zelňáky se zakysanou smetanou

PŘEDKRMY

POLÉVKY
Silný slepičí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi

Bukovanská kapustnice s masem, houbami, bramborem a zelím,
u nás pečený chléb

75,-

75,-

59,-
 
 

69,-

Svíčková na smetaně, kynuté knedlíky a brusinky          

Rajská omáčka, plněný paprikový lusk a perníkové knedlíky

Španělský ptáček na tradiční redukované omáčce a vařená rýže

Dušená slepice na paprice a těstoviny

Králičí stehna na smetaně a špekové knedlíky

Šípková omáčka s jelení kýtou a domácí mini-bramboráčky

Trnková omáčka s uzeným masem a kynuté knedlíky

Křenová omáčka s uzeným hovězím jazykem a vařené brambory

Koprová omáčka se zastřeným vejcem a vařené brambory

210,-

195,-

225,-

175,-

275,-

245,-

215,-

205,-

175,-

HLAVNÍ CHODY S TRADIČNÍMI OMÁČKAMI
K VÍNU A PIVU

Škvarková pomazánka zdobená červenou cibulí, u nás pečený chléb

Sýrové prkénko z kravského uzeného sýra, ovčího a kozího sýra,
doplněné hrozny, fíkem, vlašskými ořechy a vinegretem

Sedlácké prkénko z uzeného masa z naší udírny, nakládaná sezonní
zelenina, u nás pečený chléb

Smažené bramborové chipsy s naší sladkou chilli majonézou

Čerstvě pražené a solené výběrové mandle

89,-

145,-

145,-

75,-

85,-

OSTATNÍ HLAVNÍ CHODY

Kuřecí smažený řízek z českých prs s lehkým bramborovým salátem
dochuceným naší majonézou

Caesar salát s kuřecím masem (římský salát, slanina, krutony,
sardelová majonéza a parmezán)

Císařský trhanec s švestkovou klevelou a domácí šlehačkou

185,-

185,-

169,-

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Smluvní ceny jsou uvedeny včetně DPH.

FAŠANKOVÉ TRADIČNÍ SLADKOSTI

Boží milosti

Fašankové koblížky s povidly

55,-

55,-


