
ZVĚŘINOVÉ HODY

245,-

345,-

475,-

čtvrtek 9.2. – neděle 12.2.2023

   1 kg   Zvěřinové klobásky 

150 g   Oplatky lázeňského typu v krabičce Bukovanský mlýn

Pokrmy pro Vás připravil kolektiv kuchyně pod vedením šéfkuchaře Tomáše
Hrabce.  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. Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání.
Smluvní ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Zvěřinová paštika s brusinkovým chutney a domácí chléb

Jemný belgický tatarák z koloucha jelena Sika s hoblinkami parmazánu,
opečené toasty

PŘEDKRMY

POLÉVKY

Jelení vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi

Krém z lišek obecných se slunečnicovými semínky a dýňovým olejem

135,-

175,-

75,-
 

79,-

Kančí guláš na červeném víně, červená cibule a kynutý knedlík

Kančí výpečky, cibulové zelí, bramborový knedlík a opečená cibulka

Jelení kýta na smetaně, brusinky a houskový knedlík

Zajíc „na černo“ na švestkové omáčce a opečené bramboráčky

Dančí ragú s brusinkami a bramborové krokety se sezamem       

235,-

265,-

285,-

295,-

325,-

TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ CHODY K PIVU A VÍNU

DEZERTY

Škvarková pomazánka zdobená červenou cibulí, u nás pečený chléb

Čerstvě pražené a solené výběrové mandle

95,-

89,-

Patent plněný povidly a mákem 

Linecký koláč s lesním ovocem a slzou mátového sirupu

65,-

85,-

OSTATNÍ MENU

Kuřecí řízečky s lehkým bramborovým salátem s naší majonézou 245,-

ODNESTE SI DOMŮ

345,-

69,-

Zvěřinový trhaný burger s houskou z naší pece, ledový salátek,
rajče, opečená slanina, domácí bramborové hranolky a slaninový dip

Bažantí grilovaná prsa (sous-vide), hráškové pyré, omáčka
demi-glace a glazovaná mrkev

Dančí hřbet (sous-vide) na polníčkovém salátku s pomerančovým
vinagrettem, lanýžová omáčka a opékané brambůrky Grenaille

ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY
Další produkty naleznete v lednici (vinotéce) u recepce. Nabízíme zabíjačkové
speciality, kachní paštiku a sádlo. Pro milovníky vína máme k dispozici
mlynářská vína s etiketou Bukovanský mlýn, vína nejlepších regionálních
vinařství a moravské sekty.


