PŘEDKRMY:
90g Restovaná hlíva ústřičná s gorgonzolou, kmínem a majoránkou, máslový toust			
89,100g Pikantní tatarský biftek, kapary, česnek, topinka							
179,125g Variace sýrů s hroznovým vínem								139,100g Roastbeef, remuláda, marinované cibulky v červeném víně, máslový toust
		109,POLÉVKY:
Staročeská česnečka											49,Dle denní nabídky
CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU:
200g Nachos chips zapečené s chedarem a česnekovým dipem					
250g Farmářské hranolky se sýrovou omáčkou, sypané bylinkami a opraženou slaninou		
150g Topinka s trhaným vepřovým masem, chedarem a nakládanou červenou cibulkou		
150g Domácí uzené na tenké plátky s čerstvým křenem, okurkou a rozpečeným chlebem		
150g Smažené grundle v kukuřičné mouce, podávané s citronem					
1ks
Camembert z grilu s vlašskými ořechy, brusinkami, lehký salátek, máslový toust		

129,99,119,109,79,135,-

BURGERY A SANDWICHE
200g Burger z hovězího krku, slanina, chedar, okurkový relisch, karamelizovaná cibule		
199,a to vše v námi pečené rozmarýnové bulce								
			
1ks
Portobello vegan burger s mačkanými batáty, šalotkou, baby špenátem a salátkem		
169,				
170g Roastbeef sandwich , creme fraiche s dijonskou hořčicí, mix salátů				
189,170g Sandwich s trhanou marinovanou vepřovou krkovicí, baby špenátem a kysaným		
lahůdkovým zelím 										

179,-

Club Sandwich z grilovaným kuřecím prsem, dijonská majonéza, vejce, slanina, salátek		

179,-

MASA Z GRILU:
250g Rumpsteak											295,200g Vepřová panenka										160,½
Vykoštěného kuřete										139,400g Tomahawk steak (vepřová kotleta)								185,SPECIALITY
500g Marinovaná a pomalu pečená vepřová žebírka na směsi koření,					
zázvoru a chilli, rozpečený chléb								
400g
150g
750g
200g

199,-

Kuřecí křidélka s jemně zauzenou BBQ omáčkou, bylinková bageta				
179,Smažený sýr, Hranolky s domácí tatarkou 							
145,Vepřové koleno pečené na plzeňském pivu s bylinkami, křenem, hořčicí a chlebem		
170,Kuřecí řízečky nakládané v česneku a chilli, domácí chléb					139,-

SALÁTY
250g Caesar salát s ančovičkovým dresingem, římskými listy, krutony a marinovaným		
kuřecím prsíčkem, hoblinami parmazánu 			

179,-

125g Filírovaný rumpsteak, mix salátů, sojová omáčka kikoman, med, limeta, chilli		
150g Přílohový salátek s medovo-hořčičným dresingem						

179,69,-

PŘÍLOHY
250g Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou							
45,250g Brambory Lousiana, jarní cibule, gorgonzola,česnek, majonéza					
55,1Ks
Bylinková bageta									
35,250g Grilované zelenina										65,250g Farmářské hranolky										42,1ks
Rozpečený chléb										8,3ks
Domácí bramboráčky										55,250g Krokety 											
42,250g Hranolky											42,-

TEPLÉ OMÁČKY
Omáčka ze zeleného pepře										35,Redukce z červeného vína s rozmarýnem								35,Demi glace omáčka										
35,-

STUDENÉ OMÁČKY
Domácí tatarka											25,BBQ omáčka												25,Salsa verde												25,-

DEZERTY
Domácí brownies s malinovým coulis a vanilkovou zmrzlinou						
85,Naše lívance s lesními plody a javorovým sirupem 							
95,Zmrzlinový pohár											79,-

