PŘEDKRMY
Tatar z uzeného lososa, ředkvičky, křen
a vajíčkový salát s pažitkou – 175 Kč
Marinované kachní prso, pivní majonéza
a marinované žampiony – 145 Kč
Pečený hermelín, trhaná brioška a salátek
z cibulek, polosušených rajčat a řepy – 145 Kč

POLÉVKY
Vývar z kuřecích skeletů
se zeleninovými nočky – 55 Kč
Polévka z pečených rajčat – 55 Kč
Polévka dle denní nabídky – 40 Kč

VEGETARIÁNSKÉ
Těstoviny Pomodoro – 145 Kč
Špenátové halušky, pečené zelí
a listový salát – 145 Kč
Italské risotto s houbami, bylinkami
a cherry rajčátky – 155 Kč

HLAVNÍ CHODY
"Tatarák" z hovězí špičky, nakládaná zelenina
a chléb Šumava – 195 Kč
Grilovaná krkovice, kaše z pečených brambor
a pastiňáku, okurky a rybízová hořčice – 185 Kč
Pečené farmářské kuře, špenátové halušky,
omáčka ze šalotky a tymiánu – 185 Kč
Telecí řízek na másle
s tyrolským bramborovým salátem – 220 Kč
Marinovaná vepřová žebra, salátek z kysaného zelí
a pecínek řepného chleba – 210 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, máslové baby brambory, listový špenát
a omáčka z bílého vína – 235 Kč

DĚTSKÉ MENU
Pro naše nejmenší hosty nabízíme speciální jídelní
lístek, který vám obsluha ráda předloží.
Pro menší „jedlíky“ nabízíme telecí řízek, hovězí
pečeni, všechny vegetariánské pokrmy a saláty jako
½ porci za 70 % ceny.

SALÁTY
Caesar salát s kuřecím masem
a domácí slaninou – 175 Kč
Salát z trhaných listů s marinovanou řepou
a zauzeným pstruhem,
dresink ze zakysané smetany – 145 Kč

DEZERTY
Sorbety a zmrzliny dle nabídky
(jeden kopeček) – 25 Kč
Obrácený hruškový koláč
s vanilkovým krémem – 75 Kč
Kynutá buchta plněná karamelovou čokoládou,
salátek ze sezónního ovoce – 65 Kč

