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POLÉVKY 

        

 Boršč se zakysanou smetanou (1a,7,9)  69,- 

 Hovězí vývar s masem a nudlemi (1a,3,7,9)  65,- 

 
  

 ČESKÉ SPECIALITY 

         
 

 Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky (1a,3,7,9,10)  189,- 

 Králík na cibulce, opékané brambory, špenát (3,7)  189,- 

 Hovězí guláš, houskové knedlíky, cibulka(1a,3,7)  159,- 

 
Pečené kachní stehno, červené zelí, bramborové škubánky, 
smažená cibulka (1a,3,7)  240,- 

 Grilovaný vepřový bok, cibulová marmeláda, chléb (1a,3,7)  249,- 

 
  

NĚCO K PIVU 

 

    

 Smažené tvarůžky se šunkou v pivním těstíčku na topince (1a,1b,3,7)  115,- 

 Kleinova topinka s masovou směsí a sýrem (1a,1b,3,7)       115,- 

 Grilovaná uzená žebra (křen, hořčice, pečivo) (1a,1b,3,7,10,12)  169,- 

 

 

 

HLAVNÍ CHODY 

       
 

 
Vepřový steak z pečeně s kostí, houbová omáčka, šťouchané 
brambory (7,9)  260,- 

 Vepřová panenka, pepřová omáčka, grilovaná zelenina (7,9)  260,- 

 
Vepřový steak z krkovičky, slanina, pečený brambor,  
česnekový tvaroh (7,9)  239,- 

 Kuřecí steak, uzenářské brambory, omáčka z modrého sýra (7,9)      245,- 

 Vepřový Ondráš/ kuřecí Ondráš, coleslaw (1a,3,7)       199,- 

 Bramborák s masovou směsí (1a,3,7)       189,- 

 
Zeleninový salát s grilovaným kuřecím masem, jogurtový dresink, 
toast (1a,1b,3,7)       199,- 
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Noky POMODORO, rajčatová omáčka, bazalka, Gran Moravia(1a,3,7)  180,- 

 Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, kyselé okurky(1a,1b,3,7,8,11)  189,- 

 Smažený kuřecí řízek, bramborové kaše, kyselé okurky (1a,1b,3,7,8,11)  189,- 

 Smažený sýr (1a,1b,3,7,8,11)                      129,- 

 
 

DEZERTY 

 
 
    

2 ks       Palačinka s nutelou a šlehačkou (1a,3,7)  89,- 

1 ks          Náš jablečný závin, šlehačka, zmrzlina (1a,3,7,8)                 79,- 

    

 
 
PŘÍLOHY A OMÁČKY 

     
 
 Bramborová kaše (7)  49,- 

 Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou (7)  55,- 

 Vařené brambory  45,- 

 Opékané brambory  49,- 

 Smažené bramborové hranolky  55,- 

 Uzenářské brambory se slaninou a česnekem   59,- 

 Grilovaná zelenina  69,- 

 Okurkový salát se zakysanou smetanou a koprem (7)  69,- 

 
Teplé omáčky  

   Pepřová (7,9)  59,- 

    Houbová (7,9)  59,- 
 

Studené omáčky  

   Tatarka (7)  35,- 

   Ďábelská (7)  35,- 

   Kečup  35,- 

    

 

 

 
 
 
Při změně příloh účtujeme 50  % z ceny nové přílohy  
 

Za poloviční porci účtujeme 75 % z ceny.   
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DĚTSKÁ JÍDLA  

    
 

 Kuřecí nugetky, bramborová kaše (1a,1b,3,7,8,11)  
 

109,- 

 Smažený sýr, hranolky (1a,1b,3,7,8,11)  109,- 

 Boloňské špagety(1a,7,9)                                                                   120,- 

 Krupice, máslo, cukr, kakao  90,- 

2 ks Kynuté borůvkové knedlíky s tvarohem, máslo, cukr  129,- 
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