
 

 

 

Jídelní lístek 
 

 

 Studené a teplé předkrmy 
 

100g Uzený norský losos s olivovým olejem, řezem másla, měsíčkem citronu   145,-Kč 

a pečenou bagetkou1,4,7    

 70g Kachní jatýrka na šalotce, červeném víně a rozmarýnu1,7    65,-Kč 

 

 

 Polévky 
 

0,25l Slepičí vývar s masem a nudlemi1       35,-Kč 

0,25l Valašská kyselice se švestkami a uzeným masem1,7     45,-Kč 

0,25l Domácí česnečka se šunkou a sýrem1,3,7       35,-Kč 

 

 

 Pokrmy z ryb 
 

200g Pečený filet z norského lososa s bylinkovým máslem na lůžku z trhaných  245,-Kč 

listových salátů a rozpečenou bagetkou1,4,7 

250g Nadívaný pstruh listovým špenátem a mandlemi3,4,7    180,-Kč 

 

  



 Pokrmy z drůbežího masa 
 

150g Filírované kuřecí prsíčko s kachními játry a smetanovým přelivem1,7  125,-Kč 

150g Kuřecí nudličky s grilovanou zeleninou a bylinkovým pestem1,7   125,-Kč 

150g Kuřecí steak v mandlové krustě s brusinkovou redukcí3,7,8   125,-Kč 

150g Smažený kuřecí řízek1,3,7       100,-Kč 

 

 

Pokrmy z vepřového masa 
 

150g Steak z vepřové krkovice s restovanou slaninou a fazolovými lusky1  120,-Kč 

150g Medailonky z vepřové panenky s jemnou povidlovou omáčkou1,7  150,-Kč 

150g Steak z vepřové pečeně s hříbkovou omáčkou1,7     135,-Kč 

150g Smažený vepřový řízek (krkovice) s čenekem1,3,7     100,-Kč 

 

 

Doporučujeme 
 

150g Filírovaná vepřová panenka se šalotkovo-brusinkovou omáčkou7  175,-Kč 

 

 

 Česká a Moravská klasika 
 

150g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovým terčem, houskový knedlík1,3,7,9,10 135,-Kč 

150g Hovězí guláš zdobený kroužky cibule, houskový knedlík/chléb1,3,7  135,-Kč 

150g Hovězí líčka na červeném víně a zelenině s bramborovým pyré1,7,9  140,-Kč 

150g Tradiční hovězí ptáček s dušenou rýží1,3,7,10     135,-Kč 

350g Bramborák plněný kuřecí směsí, sypaný sýrem1,7    155,-Kč 

 (kuř.maso, cibule, paprika, žampiony, kečup) 

250g Pečené kachní stehýnko, moravské zelí, houskový knedlík1,3,7   165,-Kč 



Bezmasé pokrmy 
 

350g Tagliatelle s hříbkovou omáčkou a parmazánem1,3,7    105,-Kč 

300g Špecle se smetanou, vídeňskou cibulkou a sýrem    105,-Kč 

100g Smažený sýr1,3,7          75,-Kč 

100g Smažený hermelín1,3,7         75,-Kč 

 

 

 Dětské pokrmy 
 

200g Milánské špagety (šunka, kečup, eidam)1,3,7      69,-Kč 

 70g Kuřecí nudličky s ananasem a šunkou, smažené hranolky1    69,-Kč 

 70g Smažené kuřecí nugetky, bramborová kaše1,3,7      69,-Kč 

 

 

 Zeleninové saláty 
 

250/70g Salát s kuřecím masem a bylinovými krutóny, sypaný parmazánem1,7  120,-Kč 
zelenina/maso  

200g Šopský salát7          50,-Kč 

200g Okurkový salát          30,-Kč 

200g Rajčatový salát         30,-Kč 

 

 

  Studené omáčky a dresinky 
 

50g Bylinkový, česnekový, americký3,7       20,-Kč 

50g Tatarská omáčka         20,-Kč 

50g Kečup           15,-Kč 



Dezerty 
 

2ks Palačiny se zmrzlinou, šlehačkou a čokoládovou/karamelovou polevou1,3,7  65,-Kč 

 Pohár Vega1,3,7          65,-Kč 

(3kopečky zmrzliny, broskve, šlehačka, vaječný koňak, mandle, čokoládová poleva) 

100g Horké maliny7          70,-Kč 

 (3kopečky vanilkové zmrzliny, maliny, šlehačka) 

100g Horké borůvky7          70,-Kč 

 (3kopečky vanilkové zmrzliny, borůvky, šlehačka) 

 

 

 Přílohy 
 

200g Vařené brambory s máslem a pažitkou7       25,-Kč 

200g Šťouchané brambory s cibulkou7       30,-Kč 

200g Bramborová kaše7         35,-Kč 

150g Smažené hranolky         30,-Kč 

150g Smažené krokety1         30,-Kč 

150g Americké brambory         30,-Kč 

3ks Domácí bramboráčky1,3,7        45,-Kč 

150g Dušená rýže         20,-Kč 

150g Grilovaná zelenina (cuketa, mrkev, cibulka, rajče, bylinky)   45,-Kč 

1ks Pečivo1,7,3           5,-Kč 

  



 Chuťovky k pivu a vínu 
 

100g Pečená domácí klobása s křenem1,10 (doplatek 4,-Kč/10g)    55,-Kč 

100g Grilovaný hermelín7         55,-Kč 

200g Topinka s pikantní kuřecí směsí1,7       75,-Kč 

1300g Grilované koleno1,10 (objednávka den předem)     290,-Kč  

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť! 

Poloviční porce se podávají (u vybraných pokrmů, informace u obsluhy) za 70% ceny za celé porce. 

Gramáž masa je udávána v syrovém stavu. 

Jídla připravuje šéfkuchař Marcel Žmolík s kolektivem. 

Ceník platný od 1. 2. 2017. 

 

Uvedená čísla za jednotlivými pokrmy uvádí obsažené alergeny: 

1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich 

2. Korýši a výrobky z nich 

3. Vejce a výrobky z nich 

4. Ryby a výrobky z nich 

5. Jádra pozemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 

6. Sójové boby a výrobky z nich 

7. Mléko a výrobky z něj 

8. Skořápkové plody (mandle, ořechy lískové, vlašské) 

9. Celer a výrobky z něj 

10. Hořčice a výrobky z ní 

11. Sezamová semena a výrobky z nich 

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10mg/kg nebo 10mg/l, vyjádřeno jako SO2 

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 

14. Měkkýši a výrobky z nich 

 


