Speciální obědová nabídka
Special Lunch Offer / Spezielles Mittagsmenü
Salát dle nabídky / Salad offer / Salat nach Menü
Míchaný salát z čerstvé zeleniny a salátů dle nabídky, doplněný dvěma dresinky
Mixed fresh vegetable salad according to the offer, complemented by two dressings
Gemischter Salat aus frischem Gemüse und Salaten je nach Menü, ergänzt durch zwei Dressings
115 CZK

Polévka / Soup / Suppe
Ruský boršč s hovězím a vepřovým masem, červenými fazolemi a červenou řepou,
zjemněný zakysanou smetanou /1,7,9,12/
Russian borscht with beef and pork, red beans and beets, softened with sour cream
Russischer Borschtsch mit Rind und Schweinefleisch, roten Bohnen, Rüben, mit Sauerrahm aufgeweicht
75 CZK

Lehké jídlo / Light meal / Leichtes Essen
Rozpékaný kozí sýr s domácím medem, sypaný piniovými oříšky, servírovaný na krájeném
římském salátu ochuceném zauzeným olivovým olejem /7,8,9,10,12/
Baked goat cheese with homemade honey, sprinkled with pine nuts, served on sliced
Roman salad flavored with smoked olive oil
Gebackener Ziegenkäse mit hausgemachtem Honig, bestreut mit Pinienkernen, serviert
auf geschnittenem Roman Salat gewürzt mit geräuchertem Olivenöl
175 CZK

Hlavní jídla / Main courses / Hauptgänge
Králičí stehno na smetaně dušené s kořenovou zeleninou a divokým kořením, podávané s vařenými
těstovinami a čerstvou šlehačkou /1,3,7,9,10,12/
Rabbit leg in cream stew with root vegetables and wild spices, served with cooked
pasta and fresh whipped cream
Kaninchenkeule im Rahmeintopf, Wurzelgemüse, Wildgewürzen, gekochtem Nudeln, frische Schlagsahne
185 CZK
Grilované medailonky z vepřové panenky s italským, houbovým rizotem, omáčkou z červeného vína,
opékané cherry rajčata a parmazánový chips /1,7,9,12/
Grilled pork tenderloin medallions with Italian mushroom risotto, red wine sauce,
roasted cherry tomatoes and parmesan chips
Gegrillte Schweinefiletmedaillons mit italienischem Pilzrisotto, Rotweinsauce, geröstete
Kirschtomaten und Parmesanchips
215 CZK

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food / Vegetarisches Essen
Pečená polenta s pesto omáčkou a olivovou tapenádou, servírovaná se salátem z polníčku,
kedlubny a sušených rajčat /1,5,7,8,9,10,12/
Baked polenta with pesto sauce and olive tapenade, served with lettuce, kohlrabi and sun-dried tomatoes
Gebackene Polenta mit Pestosauce und Oliventapenade, serviert mit Salat, Kohlrabi, getrocknete Tomaten
185 CZK

22.11.2021 – 26.11.2021 11:30 – 16:00
Speciální nabídka vín & domácích limonád – prosím, zeptejte se obsluhy
Special Offer Wine & Homemade Limonades – please, ask your waiter
Spezielles angebot an Weinen und hausgemachten Limonaden – bitte fragen Sie das Personal

