
 

Polévky / Soups                                                                                                          CZK 
 

       Polévka dle denní nabídky, chléb 1a 
        Soup of the day,bread                                                                 55          

 

Předkrmy / Entrees           

 
  
120 g  Drůbeží tlačenka s octem a cibulovým salátem 1a,6,9,10                            75             
           White puding with vinegar and onion salad 

 

1 ks     Telecí burger s bylinkovým pestem 1a,7,10                                           95                             
           Veal burger with herb sauce 

 
 1 ks    Nakládaný Hermelín s feferonkou a česnekem, chléb 1a 7                                       110            
            Pickled  Ermine cheese with chili and garlic,bread   

 
 1 ks     Domácí utopenec, chléb 3,6,7,9,10                                 75        
            Homemade pickled sausage 

 
100 g    Pivní sýr s topinkou 1a ,7,10                    85 
              Beer cheese with toast 
 

100 g   Domácí smažené bramborové chipsy se slaninou , cibulí a sýrem 1a 7                             75 
            Fried homemade potato chips with bacon, onion and cheese     
                                                                                                                                          
200 g   Salát Caesar s kuřecím masem a krutony 1,7                                 165 
             Chicken Caesar salad with  croutons 

 

 
Poslední objednávka pokrmů je možná 30 min před ukončením provozní doby. 

The last meal order is available 30 minutes before closing time. 

 

Za poloviční porce, které Vám můžeme připravit, účtujeme 70 % z ceny. 
Half size portions available on request, costing 70% of the original price. 

Veškerá jídla Vám rádi zabalíme s sebou. 
We will be happy to pack all meals for you. 

 



Hlavní chody / Mains 
 

180 g Vepřový guláš s cibulkou, houskový  knedlík  1a,3,7                                                                    158                                                                                                                  

              Pork goulash, dumplings  
 

180 g Hořovický smažený vepřový řízek se sýrem,šunkou a vejcem,hranolky 1a,3,7,10             165 

 Fried breaded pork escalope with ham and eggs, french fries 

 

1 ks   Pečené vepřové koleno, hořčice , křen,chléb  1a,3,7,10                                                                    265 

          Roasted pork shank, mustard, horseradish,bread 
 

180 g Holandský řízek , šťouchané brambory, kyselá okurka  1a,7                                          158                                                                     

             Pork hashed escalope, mashed potatoes,pickled cucumber 

 

180 g Císařský vídeńský telecí řízek, šťouchané brambory 1a,3,,7                                                195                                    
              „Imperial“ Viennese veal escalope, mashed potatoes 

 

2 ks  Plněné paprikové lusky v rajské omáčče, houskový knedlík 1a                             165              
           Stuffed bell pepper in tomato sauce, dumplings  

 

5 ks g Bramborové knedlíky, plněné uzeným masem, křimické zelí 1a                                          145  

              Potato dumplings stuffed with smoked meat, sauerkraut 

 

 180 g Smažený sýr Gouda, tatarská omáčka, hranolky 1a,3,7                 155                          

 Fried Gouda cheese with tartare sauce , french fries  
             
 180 g Kuře se zeleninou a smaženými vaječnými nudlemi 1a,3,6,11                                             155                                     
              Chicken with vegetable and fried noodles 

 

150 g  Smažené pikantní nugety ze sumce, listový salát , bramborové  hranolky 1a,3,4               195                                                                                                                                                                                
              Catfish hot nuggets,vegetable salad, french fries 

 

180 g  Guláš ze sumce, vařené petrželové brambory 4                                                                 215                                                                                                      
              Catfish goulash, parsley boiled potatoes 

 

230 g  Grilovaný steak z norského lososa, citronová omáčka, listový špenát  1a,3,7                     215                                                                                                                                         
              Grilled salmon steak,lemon sauce,spinach 
 

280 g Hovězí rib eye steak ,omáčka Jalapeno, pečené brambory 1a,3,7                                         245                                                                        
              Rib eye steak, Jalapeno sauce, roasted potatoes 

 
 

Sladké pokrmy / Desserts  

 

1 ks  Čokoládový fondant s mátou a pečenými meruňkami  1a,3,7     95  

           Soufle with mint and glazed apricots      
          

3 ks  Lívance s borůvkami a vanilkovým tvarohem 1a,3,7      95        

           Pancakes with blueberries and vanilla curd               
          

1 ks Horké maliny s jogurtovou zmrzlinou 3,7        95 
         Hot raspberries with yogurth ice cream 
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