
POLEDNÍ NABÍDKA 19.-20.9.2020 
 

Polévka  
Drůbeží vývar s celestýnskými nudlemi (1,3,7,9) 35 Kč 
Krkonošské kyselo (1,3,7,9) 39 Kč 

Hotová jídla  
150g Zvěřinový guláš s houskovým knedlíkem (1,3,9) 149 Kč 
150g Pečený bůček s kapustovým zelím a variací knedlíků (1,2,7) 135 Kč 
150g Kuřecí roláda plněná šunkou a nivou, bramborová kaše (1,7,9) 129 Kč 

Minutková jídla 
200g Vepřová játra na roštu s opečeným bramborem a hořčicovou majonézou (3,9,10) 159 Kč 
150g Mix gril (hovězí roštěná, kuřecí prsa, vepřová krkovice) se šťouchanými bramborami a 

brusinkovou omáčkou (7,9) 
179 Kč 

300g Gratinované brambory s česnekem, cuketou a jarní cibulkou zapečené sýrem Chedar (7) 125 Kč 

Dezert 
Švestkový knedlík z bramborovo – tvarohového těsta s máslem, moučkovým cukrem a zakysanou 
smetanou (1,3,7) 

29 Kč 

Dětské jídlo 
Kuřecí řízek s bramborovou kaší (1,3,7) 89 Kč 
Švestkové knedlíky z bramborovo – tvarohového těsta s máslem, moučkovým cukrem a zakysnou 
smetanou (1,3,7) 

69 Kč 

 
Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy 
V době obědů od 11:00 – 15:00 hod. jídla z velkého jídelního lístku nepodáváme, děkujeme za pochopení a přejeme dobrou chuť  

 
    
 
TÝDENNÍ STÁLÁ OBĚDOVÁ NABÍDKA  

 

Česká kuchyně 

1ks Konfitované kachní stehno s červeným zelím a bramborovými knedlíky 189 Kč 

150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek s bramborovým salátem 159 Kč 

150g Hovězí svíčková na smetaně s houskovými knedlíky, brusinkami a šlehačkou 169 Kč 

 

Naše speciality z kamenné pece 

300g Teplý uzený bůček s křenem, hořčicí a naším kvasovým chlebem* 189 Kč 

600g Uzená vepřová žebra, pečená v medové marinádě, podávaná s kyselou okurkou, 

beraním rohem, křenem, hořčicí a teplým máslovým chlebem* 

290 Kč 

 



Burger menu ** 

113g Vegetariánský burger ze sóji, obilovin a červené řepy (rostlinné bílkoviny obohacené 

ionty, vitamínem B12 a vlákninou) se zeleninou a krémovou omáčkou z kozího sýra, 

hranolky julienne 

 

249 Kč 

150g Cheeseburger s hovězím masem, sýrem Cheddar, anglickou slaninou, cibulí, BBQ 

dresinkem, rajčaty a kyselou okurkou, hranolky julienne 

199 Kč 

150g Hovězí burger se sázeným vejcem, anglickou slaninou, cibulí, BBQ dresinkem,rajčaty, 

kyselou okurkou, papričkami jalapeno, hranolky julienne 

 

219 Kč 

150g Hovězí burger Partyzán s cibulí, okurkovým dresinkem, kyselou okurkou, ledovým 

salátem a sýrem Ementál, hranolky julienne 

 

169 Kč 

250g Hovězí burger Double Partyzán s cibulí, okurkovým dresinkem, kyselou okurkou, 

ledovým salátem a sýrem Ementál, hranolky julienne 

 

219 Kč 

 

Těstoviny/ Gnocchi 

250g Tagliatelle s limetkou, máslem, bazalkou a sýrem pecorino  129 Kč 

100g Tagliatelle s limetkou, máslem, bazalkou a sýrem pecorino s kuřecím masem 159 Kč 

250g Špagety s pečeným česnekem, kapary, černými olivami a naší rajčatovou omáčkou*** 129 Kč 

100g Špagety s pečeným česnekem, kapary, černými olivami a naší rajčatovou omáčkou 

s kuřecím masem 

159 Kč 

300g Bramborové gnocchi se špenátem, sušenými rajčaty a kozím sýrem 149 Kč  
 

Dětské jídlo 

Kuřecí řízeček s vařenými bramborami 89 Kč 

Těstoviny s naší rajčatovou omáčkou sypané Eidamem 89 Kč  


