JÍDELNÍ LÍSTEK
POLÉVKY
Staročeská česnečka se sýrem, vajíčkem a chlebovou slámou (1,3,7,9)

49 Kč

Masový vývar se zeleninou a nudlemi (1,9)

49 Kč

Polévka dle denní nabídky

49 Kč

PŘEDKRMY
Nachos s domácí čedarovou omáčkou (7)

69 Kč

Grilovaná papriková klobása s hořčicí, křenem a chlebem (1,6,7,9,10)

79 Kč

Nakládaný hermelín s pečivem (1,7)

85 Kč

Topinka s kuřecí směsí a sýrem (1,6,7)

85 Kč

Uzená rolka na grilu s hořčicí, křenem a chlebem (1,10)

85 Kč

Přírodní karbanátek s hořčicí, cibulí, kyselou okurkou a chlebem (1,3,7,9,10)

89 Kč

Restovaná kuřecí jatýrka na šalotce a bylinkách s bylinkovou bagetkou (1,3,7)

89 Kč

ČESKÁ KUCHYNĚ
Pečené kachní stehýnko s červeným zelím, houskovým a bramborovým knedlíkem (1,3)

169 Kč

Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10)

149 Kč

Hovězí gulášek na višňovém pivečku s domácím špekovým knedlíkem a vídeňskou
cibulkou (1,3,7)

149 Kč

Vykostěné vepřové koleno marinované ve višňovém pivečku s hořčicí, křenem,
cibulí a chlebem (1,3,10)

145 Kč

Vepřové vykostěné koleno se zelím a bramborovým knedlíkem (1,3)

145 Kč

Domácí bramboráčky s kuřecí směsí a sýrem (1,3,6,7)

129 Kč

Vepřové výpečky se zelím a bramborovým knedlíkem (1,3,10)

129 Kč

Bramborové knedlíky plněné uzeným masem se zelím a vídeňskou cibulkou (1,3)

125 Kč

Halušky s uzeným masem, zelím a vídeňskou cibulkou (1,3)

125 Kč

Poloviční porci (pokud je to možné) vám zhotovíme za 70% ceny. Jídelní lístek s vyznačenými alergeny vám rádi předložíme na vyžádání.

BURGERY

(1,3,7,10,11 + jiné dle objednávky)

Domácí hovězí 200g burgery podávané s hranolky a domácí bulkou
BURGER „21“ (slaninové chipsy, smetanový sýr, pažitková majonéza, zelenina)

189 Kč

AMERICA BURGER (slaninové chipsy, smažená cibule, čedar, majonéza, kečup, zelenina)

189 Kč

CHEESBURGER (čedar, eidam, čedarová omáčka, pažitková majonéza, zelenina)

189 Kč

MEXICO BURGER (jalapeños, smažená cibule, čedar, koriandrová zakysačka, zelenina)

189 Kč

FRENCH BURGER (dijonská hořčice, majonéza, camembert, slaninové chipsy, cibulka,
zelenina)

189 Kč

Domácí 200g burgery podávané s hranolky a domácí bulkou
KACHNÍ BURGER (smažená cibulka, eidam, brusinková majonéza s česnekem, zelenina)

175 Kč

VEPŘOVÝ BURGER „PLJESKAVICA“ (slaninové chipsy, smažená cibulka, eidam,
domácí ajvar, zelenina)
KVĚTÁKOVÝ VEGE BURGER „ORIENT“ (květák, cizrna, koriandrová zakysačka, zelenina)

175 Kč
175 Kč

CHICKEN BURGER (grilovaný lilek a rajče, mozzarella, pažitková majonéza,
bylinkové pesto, rukola)

189 Kč

KUŘECÍ

200g

Prsní řízek s citrónem (1,3,7)

139 Kč

Marinovaná kuřecí křídla s domácí BBQ omáčkou, čerstvými zeleninovými
hranolky a chlebem (1,9)

145 Kč

Grilovaný prsní steak na barevném pepři s bylinkovým máslem (7)

145 Kč

Nudličky po indicku (6)

145 Kč

Prsní supreme steak na houbovém ragú s rozmarýnem (9)

149 Kč

Prsní supreme steak s máslovou kořenovou zeleninou a tymiánovou omáčkou (9)

149 Kč

Prsní supreme steak na thajském kari (7,9)

149 Kč

Prsní supreme steak na zeleninovém ragú s rajčaty

159 Kč

Kuřecí ballotine plněná sušenými rajčaty, bazalkou a mozzarellou, tymiánová omáčka (7,9) 159 Kč

Poloviční porci (pokud je to možné) vám zhotovíme za 70% ceny. Jídelní lístek s vyznačenými alergeny vám rádi předložíme na vyžádání.

VEPŘOVÉ

200g

Smažená řízek z krkovičky s citrónem (1,3)

135 Kč

Grilovaná krkovička s křenem, hořčicí a cibulí (10)

149 Kč

Grilovaná krkovička s parmazánovou krustou a grilovanou zeleninou (7,9)

149 Kč

Smažené řízečky z panenky s citrónem (1,3)

159 Kč

Nudličky z panenky s chilli papričkami, medem, šalotkou, kapií a worcesterem (1,4,9,10)

169 Kč

Filírovaná panenka v bylinkové krustě s parmezánem na lůžku z medových paprik (7,9)

179 Kč

SPECIALITY

200g

Marinovaná medová žebra (cibule, hořčice, křen, chléb) (1,6,7,9,10)
400g
800g

139 Kč
219 Kč

Tatarák „21“ (1,3)

100g + 2 topinky
200g + 4 topinky

135 Kč
255 Kč

Dřevorubecký steak z vepřové panenky zakapaný portským vínem podávaný
s bavorským salátem a vídeňskou cibulkou (1,9,10)

215 Kč

Telecí spider steačky s grilovaným zeleninovým špízem, mačkaným smetanovým
bramborem s parmazánem a chřestovou omáčkou (7)

239 Kč

Steak z tuňáka žlutoploutvého v sezamové krustě na bylinkových tagliatelle
s cherry rajčátky a česnekem (4,11)

249 Kč

Hovězí uruguayský „RIB EYE“ steak se sladkým kukuřičným zrnem na slanině,
Zapečené brambory s cibulkou a sýrem, pepřový demi glace (7,9)

279 Kč

TĚSTOVINY
Tagliatelle s kuřecím masem, smetanou, čerstvou bazalkou sypané gran moravií (1,3,7)

145 Kč

Tagliatelle s bylinkovým pestem, cherry rajčátky, cuketou a hoblinkami parmazánu (1,3,7)

139 Kč

Poloviční porci (pokud je to možné) vám zhotovíme za 70% ceny. Jídelní lístek s vyznačenými alergeny vám rádi předložíme na vyžádání.

OSTATNÍ
Smažené žampiony s domácí tatarkou (1,3,7)

200 g

99 Kč

Smažený eidam s domácí tatarkou (1,3,7)

120 g

99 Kč

Smažený hermelín s domácí tatarkou (1,3,7)

100 g

105 Kč

Smažené sýrové duo (hermelín, eidam) s domácí tatarkou (1,3,7)

110 g

105 Kč

SALÁTY
Šopský (7)
Caesar s kuřecím prsem, česnekovými krutónky a parmazánem (1,4,7,10)

75 Kč
149 Kč

Míchaný salát s kuřecím masem, balkánským sýrem, česnekovým dresinkem a toastem (1,7) 149 Kč
Grilovaný kozí sýr na salátových listech a čerstvé zelenině, medovo-hořčičný dresink,
toast (1,7,10)

159 Kč

Twister s grilovaným kuřecím prsem, trhaným salátkem a čedarovým dipem (1,7,10)

159 Kč

VEGETARIÁNSKÉ
Toast s grilovaným kozím sýrem na ledovém salátku s bylinkovým pestem
a čedarovým dipem (1,7,10)

109 Kč

Tortilla s grilovanou zeleninou a rýží, trhaný salátek a koriandrová zakysačka (1,7)

139 Kč

DEZERTY
Lívanečky s malinovou omáčkou a sladkou smetanou (1,3,7)

75 Kč

Horké maliny se sorbetem, šlehačkou a hořickou trubičkou (1,3,7,8)

79 Kč

Jahodový sorbet v piškotové krustě, se sladkým krémem a omáčkou z lesního ovoce (7)

85 Kč

Poloviční porci (pokud je to možné) vám zhotovíme za 70% ceny. Jídelní lístek s vyznačenými alergeny vám rádi předložíme na vyžádání.

PŘÍLOHY

200 g

Jasmínová rýže

30 Kč

Vařený brambor (7)

30 Kč

Šťouchaný smetanový brambor se slaninou (7)

35 Kč

Domácí americký brambor

35 Kč

Domácí americké kořeněné brambory s česnekem a bylinkami

45 Kč

Grilovaný brambor s česnekovým dipem (7)

45 Kč

Hranolky

39 Kč

Krokety (1,3,7)

45 Kč

Čerstvá zeleninová obloha

45 Kč

Bylinkové tagliatelle (1,3,9)

45 Kč

Cibulové kroužky (1)

60 Kč

Grilovaná zelenina

65 Kč

Chléb / toast (2 ks) (1)

10 Kč

DRESINKY A OMÁČKY
Domácí tatarka (3,10)

20 Kč

Kečup

20 Kč

Majonéza (3,10)

20 Kč

Hořčice (10)

20 Kč

Domácí BBQ

20 Kč

Pažitková majonéza (3,10)

20 Kč

Česnekový dip (7)

20 Kč

Chilli omáčka

20 Kč

NĚCO MALÉHO NA ZUB
Arašídy (5)

35 Kč

Slané tyčinky (1)

35 Kč

Hospodské brambůrky

35 Kč

Brambůrky Lays – dle nabídky

42 Kč

Grundle (4)

55 Kč

Mandličky u nás pražené (8)

59 Kč

Poloviční porci (pokud je to možné) vám zhotovíme za 70% ceny. Jídelní lístek s vyznačenými alergeny vám rádi předložíme na vyžádání.

