PŘEDKRMY
Marinovaná hovězí svíčková, brusinková
majonéza, sladkokyselá šalotka – 195 Kč
Tatarák ze pstruha, křupavý salát, marinované
ředkvičky – 145 Kč
Pečený hermelín, trhaná brioška a salátek
z cibulek, polosušených rajčat a řepy – 145 Kč

POLÉVKY
Zvěřinové consomé s masovými knedlíčky
s brusinkami – 55 Kč
Kulajda – 55 Kč
Polévka dle denní nabídky – 40 Kč

VEGETARIÁNSKÉ
Spaghetti aglio olio – 145 Kč
Staročeské noky s kysaným zelím, houbami
a brynzou – 145 Kč
Italské risotto s červenou řepou
a modrým sýrem – 155 Kč

HLAVNÍ CHODY
"Tatarák" z hovězí špičky, nakládaná zelenina
a tmavý chléb – 195 Kč
Grilovaná panenka, kaše z brambor a jablek, pečená
rajčátka a omáčka z černého česneku – 230 Kč
Steak ze pštrosa, zeleninová kroketa, špenát,
omáčka z červeného vína – 395 Kč
Pečené farmářské kuře, špenátové halušky,
omáčka ze šalotky a tymiánu – 220 Kč
Telecí řízek na másle
s tyrolským bramborovým salátem – 220 Kč
Zvěřina dne, omáčka ze zázvoru a piva, smažené
bramborové noky a grilovaná kapusta – 240 Kč
Býčí roštěná, omáčka z uzeného pepře,
opečená hlíva a bramborové hranolky – 295 Kč
Kachní stehno pečené v sádle, kachní škvarky,
pečené červené zelí a kapustové škubánky – 245 Kč
Hovězí pečeně na smetaně,
brusinky a hrnkový knedlík – 185 Kč
Ryba dne, gratinované brambory a pečený fenykl
s mandlemi – 245 Kč

DĚTSKÉ MENU
Pro naše nejmenší hosty nabízíme speciální jídelní
lístek, který vám obsluha ráda předloží.
Pro větší „jedlíky“ nabízíme telecí řízek, hovězí
pečeně, všechny vegetariánské pokrmy a saláty
jako ½ porci za 70 % ceny.
SALÁTY
Caesar salát s kuřecím masem
a naší slaninou – 175 Kč
Trhané salátové listy se zámeckým kravským
sýrem, pečenou cuketou a řepou – 145 Kč

DEZERTY
Sorbety a zmrzliny dle nabídky
(jeden kopeček) – 25 Kč
Obrácený jablkový koláč
s vanilkovým krémem – 75 Kč
Smažená brioška, maliny
a vanilková zmrzlina – 65 Kč
Dortík dvou barev – 65 Kč
Čokoládová pěna – 60 Kč

