Jak je to u nás s jídlem?
Gramáž masa je uváděna v syrovém stavu.
Tolerance množství nápojů a jídel +/- 3 %.
Doba přípravy jídla je do 30 minut, při větší návštěvnosti do 40–60 minut, domluva je možná
s číšníkem.
Vybrané jídlo, které si chcete odnést domů, Vám zabalíme do Menu boxu nebo VAKUOVĚ ZABALÍME.
U poloviční porce účtujeme 75 % z ceny jídla.
Požadujete-li zapůjčit druhý talíř k jídlu a druhý příbor, účtujeme za tyto služby 15,– Kč.
Reklamovat jídlo z důvodu jeho špatné kvality můžete v případě, že jste pouze ochutnali, tzn. že
zůstalo minimálně 90 % jídla.

Jak má vypadat účet?
Při placení je obsluha naší restaurace povinna předložit účet z počítačové pokladny, nikoliv ručně
provedený, ručně opravovaný nebo ručně dopisovaný.
V případě, že účet z pokladny nebude předložen, zákazník provede o tomto zápis do Knihy přání
a stížnosti a zákazník není povinen zaplatit požadovaný účet. Tento účet zaplatí obsluhující jako
pokutu za neplnění svých služebních povinností.
Týká se pouze případů, kdy bude proveden zcela zřetelný zápis obsahující jméno zákazníka, telefonní
kontakt, požadovanou částku, datum a čas požadovaného inkasa.

Jídla pro ratolesti
Garfieldovy řízečky

109,–

75 g přírodní kuřecí plátek prsní s vařenou zeleninkou, 100 g hranolky+ Kinder vajíčko s překvapením

Medvědí tlapky

109,–

75 g smažené kuřecí stehenní řízečky, 100 g vař.brambůrky s máslem + Kinder vajíčko s překvapením

Kouzelná rybka

77,–

100 g smažené rybí filé, 100 g vařené brambůrky s máslem

Smažený trojhránek z Eidamu a hranolky strýčka Donalda

77,–

50 g smažený sýr, 100 g hranolky, kečup

Loupežnická

87,–

Svíčková omáčka, 60 g hovězí plátek, 2 ks knedlík

Rajčátková

77,–

Rajská omáčka, 60 g hovězí plátek, 2 ks knedlík (rýže, těstoviny)

Zakleté šulánky

54,–

200 g domácí bramborové šišky s mákem, cukrem, máslem

Popelčina palačinka s kouzelnými oříšky

49,–

1 ks palačinka s ovocem, zmrzlinkou, šlehačkou a nugetou z kouzelných oříšků

Borůvkový mls
2 ks domácí kynuté borůvkové knedlíky

49,–

Denní nabídka
150 g Vepřové výpečky, špenát, bramborový knedlík
200g

Restovaná vepřová játra na cibulce

Pečené kachní 1 stehno, červené zelí, knedlík

139,–
86,–

149,–

(1 stehno vykostěné, 100 g v upečeném stavu, s kůží)

Pečená kachní 2 stehna, červené zelí, knedlík

198,–

(2 stehna vykostěná, 200 g v upečeném stavu, s kůží)

150 g Smažený kuřecí řízek stehenní, okurek

99,–

150 g Hovězí guláš, knedlík (chléb)

129,–

200 g Steak z vepřové kotlety, dresing

139,–

200 g Steak z vepřové krkovice na česneku, dresing

139,–

100 g Svíčková na smetaně, knedlík

139,–

Hovězí plátek, knedlík

100 g Rajská omáčka podle pane Rajského, knedlík

127,–

Hovězí plátek, knedlík (rýže, těstoviny)

150 g Vepřo, knedlo, zelo

127,–

300 g Domácí bramborové šišky s mákem

79,–

4 ks

96,–

Domácí borůvkové knedlíky

Předkrmy
Studené
1 ks

Chléb s tvarůžky, máslem a cibulí

180 g Pochoutkový talíř

45,–
100,–

Salám, sýr, zelenina, chléb

Teplé
80 g

Pikantní topinka s masem, zeleninou, sýrem

84,–

120 g Topinka s drůbežími játry na cibulce, dresing

79,–

3 ks

Míchaná vejce na slanině, chléb

50,–

70 g

Hemenex, okurek, chléb

80,–

3 ks vajec

Polévky – dle nabídky
0,25 l Vývar s nudlemi a masem (játrovými knedlíčky)

45,–

0,25 l Česnečka s vejcem a opečeným chlebem

43,–

0,25 l Rajská se sýrem

45,–

0,25 l Zelňačka s klobásou

48,–

0,25 l Z hlívy ústřičné

48,–

Saláty
150 g Salát alá Caesar

119,–

(Římský salát, olejová zálivka s česnekem, sýrem, tatarkou)
A k tomu si vyberte:

4 ks placičky z červené řepy
nebo

100 g kuřecí nudličky

150 g Míchaný listový salát

119,–

(Ledový salát, polníček, strouhaná mrkev, rajčátka, medovo-hořčicový dresing)
A k tomu si vyberte:

70 g tuňák
nebo

2 ks ztracené vejce

200 g Šopský salát

75,–

(Rajče, paprika, okurek, balkánský sýr)

150 g Míchaný zeleninový salát
(Rajče, paprika, okurek, olivový olej, salátové bylinky)

49,–

Ryby
300 g Pstruh po mlynářsku
Doblog 10 g

143,–
4,–

180 g Filé z lososa na másle

159,–

Kuřecí maso
100 g Přírodní kuřecí prsní se sázeným vejcem
150 g Přírodní kuřecí prsní se sýrem, broskvový kompot
150 g Drůbeží játra na cibulce
200 g Bramborový placek s kuřecím masem, zeleninou, sýrem

96,–
136,–
94,–
139,–

200g bramborový placek, 100g maso se zeleninou

150 g Smažený kuřecí prsní řízek, okurek

109,–

200 g Steak kuřecí stehenní s hermelínem

129,–

200 g Steak kuřecí stehenní se šunkou a sázeným vejcem

134,–

Doporučujeme jako přílohu
175 g Teplá zelenina

44,–

Vepřové maso
150 g Vepřové nudličky z kotlety na mexický způsob

139,–

(fazole, kečup, česnek, cibule, chilli – OSTRÉ)

150 g Smažený vepřový řízek z kotlety, okurek

109,–

100 g Vepřový plátek z kotlety na žampionech

98,–

200 g Bramborový placek s vepřovým masem, žampiony

136,–

200g bramborový placek, 100g maso se žampiony

200 g Steak z vepřové kotlety, dresing

139,–

200 g Steak z vepřové krkovice na česneku, dresing

139,–

950 g Pečené koleno, hořčice, křen, okurek, chléb

249,–

Vykostěné

200 g Medailonky z vepřové kotlety, šunka, vejce

147,–

200 g Medailonky z vepřové kotlety s hermelínem

149,–

Doporučujeme jako přílohu:
175 g Teplá zelenina

44,–

Pravá hovězí svíčková
150 g Tatarský biftek, 2 ks topinky

238,–

Bezmasá jídla
200 g Halušky s brynzou a slaninou

122,–

200 g halušky, 80 g brynza. (Na požádání připravíme bez slaniny)

200 g Bramborový placek s hermelínem

118,–

200 g bramborový placek, 100 g hermelín

Sýry
100 g Smažený sýr, tatarka

89,–

100 g Grilovaný hermelín, tatarka

98,–

Sladká tečka – moučníky, poháry
2 ks

Rakvičky

24,–

1 ks

Marlenka

39,–

2 ks

Palačinky s ovocem, nanukovým dortem a šlehačkou

85,–

300 g Domácí bramborové šišky s mákem

79,–

1 ks

27,–

Borůvkový kynutý domácí knedlík

Nanukový pohár s ovocem a šlehačkou

66,–

(1/4 ks nanukového dortu, ovoce, šlehačka)

Pohár Měsíční svit
(1/4 ks nanukového dortu, ovoce, šlehačka, vaječný likér)

76,–

Přílohy
Gramáž příloh je uvedena ve vařeném stavu

130 g Houskový knedlík (domácí)

28,–

200 g Brambory s máslem

30,–

150 g Smažené hranolky

35,–

150 g Americké brambory

36,–

300 g Mačkané brambory (se slaninou a cibulkou)

42,–

200 g Bramborový placek (domácí)

47,–

200 g Dušená rýže

28,–

200 g Dušené zelí

24,–

50 g

Tatarská omáčka

18,–

50 g

Kečup

18,–

50 g

Ďábelská omáčka

18,–

50 g

Hořčice

10,–

50 g

Křenex

10,–

50 g

Okurek

10,–

70 g

Chléb

1 ks

Topinka s česnekem

7,–
12,–

175 g Zeleninová obloha

35,–

175 g Teplá zelenina

44,–

