PŘEDKRMY
Marinované pečené papriky 130 g
se sýrem Feta, rukolou, balsamico glazé
a bagetkou zapečenou bazalkovým pestem
Marinated roasted peppers
with Feta cheese, rucola, balsamic glaze
and baguette baked with basil pesto

139 Kč

Kachní paštika s mandlemi 130 g
brusinkovo-cibulové chutney a Antonínův chléb
Duck pate with almonds
cranberry-onion chutney and Antonin‘s bread

149 Kč

Tatarský biftek „Parisien“ 130 g
s česnekovou bagetkou a rukolovým salátkem
Tatar steak „Parisien“
with garlic baguette and rucola salad

189 Kč

Anglický roastbeef 130 g
chilli majonéza, nakládané okurky,
smažená cibulka a česneková bagetka
English roastbeef
chilli mayonnaise, pickled cucumbers,
fried onion and garlic baguette

149 Kč

Pivo, víno a …
Naše škvarky v sádle 130 g
nakládané okurky, feferonky, cibule
a Antonínův chléb
Our cracks in lard
pickled cucumbers, hot peppers,
onion and Antonin‘s bread

99 Kč

Nakládaný Hermelín 120 g
feferonky, cibule a Antonínův chléb
Pickled Hermelin cheese
peppers, onion and Antonin‘s bread

99 Kč

Úterý 27. 2.

Úterý 27. 2.

Polévky
Dršťková
s pivním rohlíkem
45 Kč

Polévky
Dršťková
s pivním rohlíkem
45 Kč

Hlavní jídla
Pečená máslová dýně
v rajčatovém pyré,
s kuskusem a parmazánem
135 Kč

Hlavní jídla
Pečená máslová dýně
v rajčatovém pyré,
s kuskusem a parmazánem
135 Kč

Pečené kuřecí stehno na cibulce,
česneku a kmínu s dušenou
jasmínovou rýží
a rajčatovým salátem
135 Kč

Pečené kuřecí stehno na cibulce,
česneku a kmínu s dušenou
jasmínovou rýží
a rajčatovým salátem
135 Kč

Hovězí masové kuličky
v rajčatové omáčce
se špagetami a strouhaným
parmazánem
139 Kč

Hovězí masové kuličky
v rajčatové omáčce
se špagetami a strouhaným
parmazánem
139 Kč
Vepřová krkovice na grilu marinovaná
v česneku a rozmarýnu s bramborem
v alobalu se zakysanou smetanou
a salátem coleslaw
135 Kč
Dušené hovězí lýtko na majoránce
s bylinkovým máslem, žampióny
a dýňovým pyré
139 Kč

Pečené vepřové kolínko 120 g
smetanový křen, hořčice, nakládané okurky
a Antonínův chléb
Roasted pork knuckle, creamy horseradish,
mustard, pickled cucumbers and Antonin‘s bread

129 Kč

Vepřová krkovice na grilu marinovaná
v česneku a rozmarýnu s bramborem
v alobalu se zakysanou smetanou
a salátem coleslaw
135 Kč

Smažené bramborové plátky 500 g
s česnekovou, pikantní a křenovou omáčkou
Fried potato slices
with garlic, spicy and horseradish sauce

109 Kč

Dušené hovězí lýtko na majoránce
s bylinkovým máslem, žampióny
a dýňovým pyré
139 Kč

POLÉVKY

Hlavní jídla

Hovězí vývar z oháňky 300 ml
s masem, zeleninou a nudlemi
Beef broth from bay
with meat, vegetables and noodles

45 Kč

Polévka dle denní nabídky 300 ml
od 17.00 hodin
Soup by daily offer
from 5 P.M.

45 Kč

Saláty
Gratinovaný kozí sýr 300 g
s baby špenátem, vlašskými ořechy, cherry rajčaty,
hroznovým vínem, brusinkovým dresinkem
a bagetkou zapečenou bazalkovým pestem
Goat cheese gratinated
with baby spinach, walnuts, cherry tomatoes,
grapes, cranberry dressing and baguette baked
with basil pesto

169 Kč

Caesar salát 300 g
s římskými listy, bylinkovými krutony,
křupavou slaninou, grilovaným kuřecím prsem,
parmazánem a česnekovou bagetkou
Caesar salad
with Roman leaves, herb croutons,
crunchy bacon, grilled chicken breast,
parmesan cheese and garlic baguette

169 Kč

Caesar salát vegetarian 300 g
s římskými listy, bylinkovými krutony,
parmazánem a česnekovou bagetkou
Caesar salad vegetarian
with Roman leaves, herb croutons,
parmesan cheese and garlic baguette

139 Kč

Anglický roastbeef 300 g
na salátu little gem se zeleným jablkem,
pečenými cherry rajčaty, křenovým dresinkem
a česnekovou bagetkou
English roastbeef
on a little gem salad with green apple,
roasted cherry tomatoes, horseradish dressing
and garlic baguettefried onion and garlic baguette

179 Kč

Seznam alergenů: 1 / obiloviny a lepek, 2 / korýši, 3 / vejce, 4 / ryby, 5 / arašídy,
6 / sójové boby, moučka, 7 / mléko a sýry, 8 / ořechy, 9 / celer, 10 / hořčice, 11 / sezam,
12 / oxid syřičitý a syřičitany, 13 / vlčí boby, 14 / mekkýši

vegetariánské
169 Kč

189 Kč

Vege burger 300 g
gratinovaný kozí sýr, špenátové pesto,
karamelizovaná cibule, pečená cherry rajčátka,
ledový salát, pečené bramborové plátky
Vege burger, gratinated goat cheese, spinach pesto,
caramelized onion, roasted cherry tomatoes, ice
salad, roasted potato slices

159 Kč

Hovězí Flank steak 200 g
s celerovými hranolky, gratinovanými bramborami
s parmazánem a omáčkou ze zeleného pepře
Beef Flank steak with celery fries, gratinated
potatoes with parmesan cheese and green pepper sauce

299 Kč

Restovaný květák 300 g
s paprikou, jarní cibulkou, česnekem, chilli,
červenou cibulí, koriandrem, red curry kokosovou
omáčkou a basmati rýží
Roasted cauliflower
with pepper, spring onion, garlic, chilli, red onion,
coriander, red curry coconut sauce and basmati rice

139 Kč

Kuřecí prsíčko Supreme 200 g
s gratinovaným kozím sýrem,
smetanovým hráškem a omáčkou z pancetty
Chicken Breast Supreme with gratinated goat cheese,
cream peas and pancetta sauce

199 Kč

Lilkový tatarák 300 g
rajčata, ledový salát, mascarpone,
bagetka zapečená bazalkovým pestem
Aubergine tartar, tomatoes, ice salad, mascarpone,
baguette baked with basil pesto

129 Kč

Steak z lososa 180 g
s křupavou kůžičkou, hořčičným pyré,
pečenými cherry rajčaty, černými olivami
a citrónovo-máslovou omáčkou
Salmon steak
with crunchy skin, mustard puree, roasted cherry
tomatoes, black olives and lemon-butter sauce

229 Kč

Restovaná rýže 300 g
teriyaki omáčka, cibule, česnek, karotka,
chilli, jarní cibulka, vejce
Refined rice, teriyaki sauce, onion, garlic, carrot,
chilli, spring onion, egge
Tikka Masala 300 g
Tofu, rajčata, cibule, chilli, zázvor, česnek,
koření masala a rýže Basmati
Tikka Masala, tofu, tomatoes, onion, chilli, ginger,
garlic, masala spices and Basmati rice

169 Kč

Hovězí burger 125 g
chilli majonéza, slanina, pečená paprika,
karamelizovaná cibule, cheddar, ledový salát,
rajče, pečené bramborové plátky
Beef burger, chilli mayonnaise, bacon, roasted pepper,
caramelized onion, cheddar, ice salad, tomato baked
potato slices

179 Kč

Vepřový burger 125 g
trhané vepřové maso, křenový dresink, slanina,
ledový salát, smažená cibulka, pečená cherry rajčátka,
pečené bramborové plátky
Pork Burger, chopped pork, horseradish dressing, bacon,
ice salad, fried onion, roasted cherry tomatoes, roasted
potato slices

169 Kč

Kuřecí burger 125 g
špenátové pesto, karamelizovaná cibule, citrónová
majonéza, ledový salát, pečená cherry rajčátka,
pečené bramborové plátky
Chicken burger
spinach pesto, caramelized onion, lemon mayonnaise,
ice salad, roasted cherry tomatoes roasted potato slices

169 Kč

Vepřová žebra 600 g
s kukuřicí na másle, barbecue omáčkou,
zakysanou smetanou a česnekovou bagetou
Pork ribs with corn on butter, barbecue sauce,
sour cream and garlic baguette

199 Kč

Kuřecí křídla 400 g
pečená v pikantně medové marinádě, s pečenou
bramborou plněnou zakysanou smetanou
a barbecue omáčkou
Chicken wings
roasted in spicy honey marinade, baked potato
stuffed with sour cream and barbecue sauce

dezerty
Naše tvarohové knedlíčky 3 ks
meruňkové s vanilkovým krémem
a skořicovým máslem
Our cottage cheese dumplings
apricot with vanilla cream and cinnamon butter

79 Kč

Cheesecake 1 ks
s mangovým relishem a mátou
Cheesecake
with mango relish and mint

79 Kč

Čokoládové brownies 1 ks
s vanilkovým krémem a višňovým coulis
Chocolate brownies
with vanilla cream and cherry coulis

79 Kč

