
Předkrmy

Specialitky

Těstoviny

Dětská jídla

Saláty

Moučníky

Přílohy

R yby

Česká kuchyně

Hlavní jídla

Polévky

• pěna z kozího sýra se sušenými brusinkami, ořechy a akátový medem 149 Kč

• tataráček z lososa ovoněný koriandrem a olivovým olejem, bílý toust 129 Kč

• losos nadívaný špenátovými listy s jemnou smetanovou omáčkou s bazalkou 269 Kč

• pražma královská na grilu s bylinkovým máslem a česnekem 269 Kč

•
krevety marinované s česnekem, chilli a olivovým olejem,  
restované se zeleninkou a ústřicovou omáčkou

333 Kč

ceny ryb jsou stanoveny za 150g/200g, nadváhy budou účtovány separátně

• gnocchi se smetanovou omáčkou, šunkou a parmazánem 209 Kč

• tagliatelle se sušenými rajčaty, olivami, smetanovou omáčkou a parmazánem 209 Kč

• malá svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky, citrón 99 Kč

• smažený kuřecí řízeček, smažené bramborové hranolky 99 Kč

• losos na grilu s bylinkovým máslem, šťouchané brambory 139 Kč

• zeleninový salát s dresinkem z ančoviček, grilovaným kuřecím  masem, slaninkou
a parmazánem (velký salát)

215 Kč

•
míchaný zeleninový salát s jogurtovým dresinkem a kuřecími miniřízečky
(velký salát)

199 Kč

•
rozpečený kozí sýr podávaný na carpacciu z červené řepy a listovém salátku
(velký salát)

199 Kč

• šopský salát (velký salát) 139 Kč

• přílohový zeleninový salátek s vinným octem a olivovým olejem 79 Kč

• sachr dort s naší šlehačkou 79 Kč

• pohár horkých malin s vanilkovou zmrzlinou a naší šlehačkou 95 Kč

• dětský pohárek (kopeček zmrzliny, ovoce,  naše šlehačka) 69 Kč

• bramborové hranolky 44 Kč

• americké brambory 44 Kč

• vařené brambory 44 Kč

• bramborová kaše 49 Kč

• šťouchané brambory se slaninkou a jarní cibulkou 55 Kč

• opečené brambory se slaninkou, cibulí a česnekem 55 Kč

• smažené batátové hranolky 59 Kč

• divoká rýže 44 Kč

• bagetka s bylinkovo-česnekovým máslem 59 Kč

• fazolky se slaninkou 59 Kč

• grilovaná zeleninka se žampióny 59 Kč

• tatarská omáčka 29 Kč

• kečup 15 Kč

• omáčky dle nabídky 30–39 Kč

• pečivo 1 kus 5 Kč

K polovičním porcím účtujeme 20 Kč,
provoz kuchyně končí 30 minut před zavírací dobou

• hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 59 Kč

• krkonošské kyselo s houbami 59 Kč

• krkonošská česnečka s opečeným chlebíkem, šunkou a sýrem 79 Kč

• svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky, citrón 185 Kč

• holandský řízek se sýrem, bramborová kaše 175 Kč

• podkrkonošské halušky se zelím a uzeným masem 175 Kč

• úpický řízek (smažená vepřová pečeně, houskové knedlíky, zelí) 175 Kč

• naše plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, cibulka 175 Kč

• moravský vrabec, bramborové špalíčky, červené zelí 175 Kč

• dvě pečená kachní stehýnka, houskové knedlíky, červené zelí 259 Kč

• kuřecí steak na grilu s plátkem slaninky (doporučujeme omáčku – dle nabídky) 189 Kč

• kuřecí medailonky na žampiónech se smetanovou omáčkou 189 Kč

• vepřová panenka na grilu se slaninkou (doporučujeme omáčku – dle nabídky) 219 Kč

•
pamlsek z panenky
(panenka na nudličky se smetanou, česnekem a provensálkými bylinkami) 

215 Kč

• medailonky z panenky zapečené s rajčaty a mozzarellou, bylinkové pesto 225 Kč

• kuřecí, nebo vepřový řízek 189 Kč

• kuřecí a vepřové maso se slaninkou a cibulkou na jehle 229 Kč

• nudličky ze svíčkové s pravými hřiby 299 Kč

•
biftek ze svíčkové se šunkou a sázeným vajíčkem
(doporučujeme omáčku – dle nabídky)

349 Kč

• smažený sýr (eidam), tatarská omáčka 159 Kč

•
„Batňovický talíř“(smažený kuřecí řízek, smažený sýr,
smažené  žampióny, bramborové hranolky, tatarská omáčka)

235 Kč

• tatarský biftek ze svíčkové, smažené topinky 259 Kč

• pikantní pečená vepřová žebírka, zeleninka, hořčice, vejmrda 259 Kč

• pečené vepřové koleno na černém pivu, zeleninka, hořčice, vejmrda 259 Kč


