
Studený předkrm
Cold starter
Bramborová domácí lata plněná škvarkovou pomazánkou ..........................
Homemade potato pancake filled with spread made of greaves  
Doporučené víno / Recommended wine - bílé suché (např. Sauvignon)

Silný kohoutí (slepičí) vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi .... 
Strong rooster (chicken) bouillon with meat, root vegetables and noodles
 
Bukovanská kapustnice s masem, houbami, bramborem a zelím, domácí chléb
Bukovany cabbage soup with meat, mushrooms and potato, homemade bread
 
Další výborné polévky dle denní nabídky!
More tasty soups on daily menu!

49,-

55,-

JÍDELNÍ  LÍSTEK / MENU

Polévky
Soups

Dětské jídlo
Kid's menu
Kuřecí řízeček (smažený nebo „na přírodno“), bramborové pyré …............
Fried chicken steak in breadcrumbs, potato puree
Doporučené víno / Recommended wine – nealko Revine white

85,-

Smluvní ceny jsou uvedeny vč. DPH. Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

_________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

59,-

Salát z červené řepy, černé čočky beluga s medem a cherry rajčat,
grilovaný kozí sýr, bylinková bageta ..................................................................
Beet salad, black beluga lentils with honey and cherry tomatoes,
grilled goat cheese, herb baguette
Doporučené víno / Recommended wine – bílé suché (např. Sauvignon)

Zeleninový salát 
Vegetable salad

 
189,-

__________________________________________________



Smluvní ceny jsou uvedeny vč. DPH. Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

K vínu a pivu

Domácí škvarková pomazánka zdobená červenou cibulí, chléb ......................
Homemade spread made of greaves lard garnished with red onion, bread 
Doporučené víno / Recommended wine – červené (např. Svatovavřinecké)
 
Smažené bramborové chipsy s domácí chilli majonézou …............................. 
Fried potato chips with homemade chili mayonnaise
Doporučené víno / Recommended wine – červené (např. Frankovka)
 
Sedlácké prkénko (uzené maso, bokovina, klobásek, okurek,
nakládaná cibulka, jablečný křen), pečivo …......................................................
Farm trencher /smoked meat, bacon, sausage, gherkin, pickled shallot, bread/ 
Doporučené víno / Recommended wine – červené (např. Dornfelder)

To go with wine or beer
89,-

 
 
 

68,-
 
 
 
 

135,-

__________________________________________________

Hlavní chody

Kuřecí prso Supreme (sous-vide), bramborová kaše, hráškové lusky,
hrášek, nakládaná šalotka a blanšírovaná mrkev ..................................................
Supreme chicken breast (sous-vide), mashed potatoes, snow peas,
green peas, pickled shallots and blanched carrots
Doporučené víno / Recommended wine – bílé polosuché (např. Sylvánské zelené)
 
Konfitované kachní stehno, červené zelí s rozinkami a skořicí,
domácí bramborový knedlík, opečená cibulka …...................................................
Confit duck leg, red cabbage with raisins and cinnamon, homemade potato 
dumplings, fried onion
Doporučené víno / Recommended wine – červené (např. Cabernet Cortis)
 
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem z naší udírny,
kysané zelí a smažená cibulka .................................................................................
Potato dumplings stuffed with smoked meat from our smokehouse,
sauerkraut and fried onion
Doporučené víno / Recommended wine – červené suché (např. Svatovavřinecké)
 
Steak z vyzrálého hovězího pupku s pepřovou omáčkou, u nás dělané
bramborové hranolky a peřinka z listových salátů ................................................
Flank steak with pepper sauce, homemade French fries, scoop of mixed salad
Doporučené víno / Recommended wine – červené těžší (např. Alibernet)
 

Main courses
 

215,-
 
 
 
 
 

212,-
 
 
 
 
 

175,-
 
 
 
 
 

265,-

__________________________________________________



Do zlatova vypečené masité vepřové žebro na medu se zakysaným zelím,
okurkem a jablečným křenem, česneková bageta .............................................
Honey glazed pork ribs with sauerkraut, gherkin and apple horseradish, garlic baguette
Doporučené víno / Recommended wine – červené suché (např. Svatovavřinecké)

 
245,-

Domácí pěry (šišky) z pařeného těsta plněné tvarohem s povidly,
sypané mákem a polité rozpuštěným máslem ...................................................
Homemade cones made of steamed dough filled with curd and plum jam,
sprinkled with poppy seeds and drizzled with melted butter
Doporučené víno / Recommended wine – polosladké (např. Chardonnay)
 
Domácí bramborové patenty (placky) plněné povidly a mákem ….................. 
Homemade potato pancakes with plum jam and poppy seeds
Doporučené víno / Recommended wine – bílé polosladké (např. Pálava)

 
155,-

 
 
 
 

145,-

Hlavní chody slovácké sladké kuchyně
Moravian sweet dishes

Tato sladká jídla patří mezi „poklady“ regionální kuchyně. Připravují se po mnoho generací na Slovácku až dodnes z prostých
surovin a tradičních náplní a vyžadují dokonalou zkušenost a zručnost. Naservírujeme je Vám na tradiční malované keramice.

Ryba
Fish

Čerstvé ryby nakupujeme podle aktuální sezonní nabídky v blízkém Rybářství Hodonín, které je specializované na chov
sladkovodních ryb. Informujte se o dnešní nabídce.

Filet nebo steak z čerstvé ryby, bazalkovo - bramborové pyré,
grilovaná zelenina .................................................................................................
Fillet or steak of fresh fish, potato basil puree, grilled vegetables
Doporučené víno / Recommended wine – bílé suché  (např. Neuburské)

 
249,-

Smluvní ceny jsou uvedeny vč. DPH. Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

__________________________________________________

__________________________________________________

Naše specialita
Our speciality
__________________________________________________



Přílohy
Side-dishes 
Salát z čerstvé zeleniny dle aktuální nabídky ........................................................ 
Fresh vegetable salad according to actual offer
 
Restovaná zelenina dle aktuální nabídky ...............................................................
Roasted vegetables according to actual offer
 
Pečivo, přílohy a přílohové omáčky dle aktuální nabídky 
Bread, side-dishes and sauces according to actual offer

49,-
 
 

59,-
 
 
 

Dezerty
Desserts

Karamelový dezert s chilli vlákny ............................................................................
Caramel dessert with chilli fibers
Doporučené víno / Recommended wine – bílé sladké lehce naperlené 
(např. Morávia Moscáto)
 
Patent od staré makovice a trnkového stromu ….................................................. 
Potato pancake with poppy seeds and plum jam
Doporučené víno / Recommended wine – bílé polosladké
(např. Tramín červený nebo Pálava)

69,-
 
 
 
 

45,-

Zmrzlina
Ice-cream
Skvělou kozí zmrzlinu pro Vás nakupujeme na farmě manželů Vlčkových, která hospodaří již několik let v ekologickém
prostředí se stádem dospělých 70 koz a mnoha kůzlat. Ochutnejte tuto vynikající plně přírodní zmrzlinu, která bude
chutnat Vám i Vašim dětem. Příchutě dle aktuální nabídky.

Kozí zmrzlina s čerstvou šlehanou smetanou a strouhanou čokoládou ............
Goat Ice-cream with fresh whipped cream and grated chocolate 
Doporučené víno / Recommended wine – bílé perlivé (např. Moscato Moravia)

59,-

Smluvní ceny jsou uvedeny vč. DPH. Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Příplatek za další samostatný kopeček ...................................................................
Supplement for extra ice scoop

49,-


