
 

 
 

Speciální obědová nabídka / Special lunch offer 
 
 

Salátový bar / Salad Bar 
 

Míchaný salát z čerstvé zeleniny a salátů dle vaší představy, doplněný dvěma dresinky 
Mixed fresh vegetable salad and make your own salad, complemented by two dressings 

99 CZK 
 

Polévka / Soup 
 

Frankfurtská polévka s domácí pikantní uzeninou, maďarskou paprikou,  
bramborem a čerstvou majoránkou /1,9/ 

Frankfurt soup with homemade spicy sausage, Hungarian pepper, potato and fresh marjoram  
69 CZK 

 
Ledový boršč s červenou řepou, kefírem a čerstvým koprem /7,9,12/ 

Ice Bortsch with red beet, kefir and fresh dill  
59 CZK 

 

Lehké jídlo / Light meal 
 

Kořeněné Vitello Tonnato z telecího masa s bylinkami, kapary, ančovičkami,  
bílým vínem parmazánem a rukolovým salátem/3,9,12/ 

Spicy Vitello Tonnato of veal with herbs, capers, anchovies,  
white wine parmesan and rocket salad  

185 CZK 

 

Hlavní jídla / Main courses 
 

Krůtí roláda plněná špenátem, sušenými rajčaty a anglickou slaninou, podáváme se  
šťouchanými bramborami a zadělávanou omáčkou z výpeku, doplněno  

malým salátem z čekanky a hlávkového salátu /1,5,7,12 / 
Rolled turkey stuffed with spinach, dried tomatoes and bacon, served with mashed potatoes and  

sour cream sauce with a small chicory salad and lettuce salad  
175 CZK 

  
Grilované kuře Supreme na pikantní feferonátě s bazalkovým dipem a  

jogurtovými bramborami s oreganem /7,8,12/ 
Grilled Supreme chicken with spicy pepperoni with basil dip and  

yoghurt potatoes with oregano 
195 CZK 

 
Telecí játra na grilu, servírujeme se zapékanými mnichovskými „Kese speclemi“  

omáčkou z pečené cibule a šopským salátem/1,3,7,12/ 
Grilled veal liver, served with baked Munich "Kese speclemi"  

sauce with roasted onions and salad  
245 CZK 

 
Svíčková Stroganof - restované hovězí maso míchané s nakládanou okurkou, tomaty, žampiony, cibulí,  

slaninou a smetanou, podáváme s dušenou rýží s petrželí, zdobené čerstvou šlehačkou /7,9,12/ 
Sirloin Stroganof - roasted beef mixed with pickled cucumber, tomatoes, mushrooms, onions,  

bacon and cream, steamed rice with parsley, decorated with fresh whipped cream  
385 CZK 

 

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
 

Lunette s mandlí a brokolicí, podávané ve smetanovo-sýrové omáčce s bylinkami,  
sypané strouhaným Cheddarem/1,3,5,7,8,12// 

Lunette with almond and broccoli, served in cream-cheese sauce with herbs,  
sprinkled with grated Cheddar  

175 CZK 
 

 
13.8.2018 – 17.8.2018 


