Aperitivy:
1 dcl Cinzano Bianco.………………………...…45,1 dcl Cinzano Rosso………………………....…..45,1 dcl Martini Bianco…………………………….45,1 dcl Martini Rosso………………………….......45,1 dcl Martini Dry ………………………………..45,1 dcl Metropol Bianco………………………..…40,1 dcl Metropol Rosso……………………………40,0,5 dcl Campari …………………………………..50,0,5 dcl Jägermeister ……………………….……..55,-

Studené a teplé předkrmy:
80 g Mozzarela Caprese- mozzarella, rajčata,
bazalka, olivový olej…………….……….….80,80 g Hovězí carpaccio s bazalkový pestem,kapary,
olivovým olejem a parmezánem….…....…145,100 g Grilovaný camembert, sladká chili
omáčka……………………………………..80,1 ks Pikantní ďábelský toast se sýrem a masovou
směsí………………..…………………..……65,-

Polévky :
28 0,3 l Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi. ……...35,29 0,3 l Hovězí vývar se zeleninou, nudlemi a
s játrovým knedlíčkem .….....….…………...40,31 0,3 l Česneková polévka s vejcem ………………..40,33 0,3 l Francouzká krémová cibulová polévka se
sýrovými koulemi a šlehačkou …………..….45,Další dle denní nabídky

Zeleninové saláty :
40 250 g Šopský zeleninový salát ………………....…85,41 250 g Salátová mísa s restovaným drůbežím
masem………………………………...…...105,43 250 g Salátová mísa s tuňákem , francouzkým
dresinkem a balkánským sýrem…..……...115,44 250 g Velký zeleninový salát s grilovanou
panenkou(150g) a franc. dresingem……...135,-

Bezmasá jídla :
100 g Smažený Eidam, tatarka,
obloha……………………………….…......115,120 g Smažený camembert, tatarka, ,
obloha ……………………………….…..115,100 g Smažená Niva, tatarka, obloha ………..….115,100 g Smažené olomoucké tvarůžky, tatarka,
obloha ………………..……………. ...… 115,200 g Palačinka plněná špenátem, zapečená sýrem,
sázené vejce …………………………….105,-

Pokrmy pro naše malé hosty :
100 g Přirodní kuř. prsíčka s broskví, hran. obl. ..75,2 ks Palačinky se zavařeninou a šlehačkou …. 70,4 ks

Kynuté ovocné knedlíky ……………..…. .85,-

70 g Smažený vepřový řízek, hran.,obloha.…... 75,50 g Smažený sýr, hranolky, obloha .………….75,-

Steaky z hovězí svíčkové
200 g Pffefer steak, , obloha ……….............. ..290,200 g Biftek se šunkou a vejcem, ., obloha..... ..290,200 g Biftek s hřiby a jemnou francouzkou
omáčkou, obloha ................……….. …290,200 g Biftek s bylinkovým máslem, , obloha ....290,300 g Dřevorubecký biftek se dvěma vejci
obloha, anglická slanina ....................350,-

Hovězí maso:
170 g Vídeňská roštěná se šunkou a vejcem,
obloha ……………..………………….…170,200 g Roštěná plněná žampiony, šunkou a sýrem,
obloha ……………...…………..………..170,200 g Svratecký guláš z pravé hovězí svíčkové,
domácí bramboráčky ……………………250,Na přání připravíme tatarský biftek
topinky ……..100 g / 160,- Kč

Vepřové maso
170 g Přírodní vepřový řízek, , obloha……….....120,200 g Šafárský plněný řízek, obloha………. .......140,( plněný žampiony, šunkou a sýrem,)

170 g Smažený vepřový řízek, obloha……..... ……115,170 g Smažený plněný řízek, , obloha ……….... 130,( Plněný sýrem a šunkou )

170 g Kovářský špíz,, obloha ………..……… …...140,( 2 plátky vepř. kýty a 1 plátek roštěnce na jehle, sýr )

170g Krčmářská pikantní směs, bramboráčky…170,-

Kotleta ( bez kosti)
170 g Přírodní kotleta se šunkou a vejcem ….....135,200 g Hamburgská plněná kotleta , …………. ..140,( kotleta plněná šunkou a camembertem)

Pokrmy z drůbeže :
170 g Grilovaná kuřecí prsíčka, obloha……..........110,170 g Kuřecí prsíčka Gordon Bleu,
obloha ( smažená kapsa plněná šunkou a sýrem,
zevnitř potřená kečupem ) …..… …………....…130170 g Přírodní kuřecí prsíčka zapečená
hermelínem, obloha…………………....…135,200 g Přírodní plněná prsíčka, obloha …….........….135,( kapsa plněná žampiony, šunkou a sýrem,)

114 170 g Havajské medeilonky s brokolicí a nivou,
obloha ……………..……..………..……..135,119 170 g Smažená kuřecí prsíčka, obloha………...110,121 170 g Pikantní smažená pochoutka s drůbežího
masa , obloha ( roláda z kuřecích prsíček
plněná zeleninou, šunkou a sýrem, chilli )……….… .135,-

Speciality naší kuchyně :
300 g Mix grill, ( steaky z hovězí svíčkové,
vepřové panenky a kuřecích, prsou….....230,200 g Herkulesova jednohubka,,obloha……....... ...165,( tři druhy masa proložené a zapečené sýrem, zdobeno ovocem)

200 g Polničské smažené kuřecí nudličky,
obloha …………………..……………….....135,200 g Kuřecí prsa po pekingsku, , obloha ….....…...155,( kuřecí prsa na nudličky, zelenina, sojová om., worchester)

150 g Smažená prsíčka ,, Plesnivec,,
( smažená prsíčka plněná nivou a
olivami)………………………….……..…..140,250 g Vepřové ministeaky z penenské svíčkové sypané
sýrem……………………………………….150,-

Ryby :
200 g Pstruh na roštu, obloha …………,,,………..115,200 g Pečený filet z candáta na kmíně s bylinkovým
máslem............................................,...........250,10 g Nadváha ryb ...................……………,,………..5,-

Přílohy :
200 g Opečené brambory……………………..…...35.200 g Hranolky …………………….........………..35,200 g Bramborové krokety ………...…….…......….40,4 ks Bramboráčky ………………………......…....45,150 g Dušená rýže ………..………………..…....…35,200 g Vařené brambory …………………........…...35,200 g Opečené americké brambory ……….........…40,200 g Opečené americké brambory sypané nivou....45,200 g Štouchané brambory s cibulkou …….…......45,200 g Grilovaná zelenina……………..……...........55,1ks bramboráček....................................................15,-

Omáčky :
Dresing francouzký……………..…………………25,Česneková omáčka ………….…………………….25,Tatarská omáčka …………………………….……25,Kečup ……………………..……………….…,........25,-

Sladké speciality :
Císařská sladká pochoutka( palačinka
s horkým lesním ovocem , vanilkovou
zmrzlinou a šlehačkou)……………………………...95,Palačinka se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou ……..95,( Palačinka, ovoce, zmrzlina,šlehačka, čokoláda, vaj, koňak )

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a
šlehačkou……………………………………….……75,-

Medový dort Marlenka se šlehačkou a
čokoládou...…...........................................….....….....55,Banán v čokoládě …………………..……………….85,( Banán, čokoláda, ovoce,šlehačka )

Smažené řecké broskve se skořicí a šlehačkou .........75,-

Zmrzlinové poháry :
Banánový pohár …..…………………….………..60,Ananasový pohár …………………………….…..60,Broskvový pohár …………………………..….….60,Jahodový pohár ……………………………..…...60,Mandarinkový pohár …………………………….60,Míchaný pohár ………………………………..…60,Zmrzlina se šlehačkou …………………………..45,Ovoce se šlehačkou ……………………………...45,Ovoce se zmrzlinou ……………………………...45,-

TEPLÉ NÁPOJE
7 g Turecká.káva………………….……………..….….…..25,10 g Vídeňská káva ( se šlehačkou )…….……………. … 40,10 g Espresso Bristot, cukr,mléko,oplatka…………….. 39,10 g Alžírská káva ( 0,2 dcl vaj. Koňak, šlehačka )……..45,10 g Irská káva ( 0,2 dcl whisky, šlehačka )…..………… 50,10 g Pařížská káva ( 0,2 dcl carolans, šlehačka ) ..… 50,10 g Ledová káva Bristot……………………………….… 50,10 g Cappucino ..……………………………………….… .45,10g Káva LATTE Bristot…………………………………..45,10g Káva LATTE s vaječným koňakem………………….50,10g Bezkofeinová káva Bristot……………………………40,1 ks Smetana do kávy…………………………………….…3,1,5 g Čaj, citron, cukr …………………..…………….…. 25,1,5 Čaj s rumem ( 0,5 dcl rum )……………..…….……35,Grog ( 0,5 dcl rum ) citron, cukr .…………….….....35,Čajíček ( griotka 0,5 dcl ) citron, cukr……….… 35,2dcl Svařené víno bílé…….….………………………….35,2 dcl Svařené víno červené ..……………………………..35,Horké jablko………………………………………….30,Horká čokoláda se šlehačkou………………………45,..

….

..

............

..

……

…...

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,30 l Coca-cola……………………………………………..39,0,30 l Coca-cola light……………………………… ………39,0,30 l Sprite ……………………………………………… …39,0,20 l Tonic (zázvor, klasik)……….......… ……………...39,0,30 l Fanta pomeranč ………………………………… ….39,0,30 l Cola Zero………………………....…………………..39,0,20 l Cappy jahoda…………………………………...... 390,20 l Cappy multivitamin …………………………………39,0,20 l Cappy černý rybíz ...………………………………...39,0,20 l Cappy jablko 100%, grep……………………….….39,0,20 l Cappy broskev, , hruška…………..…….......……...39,0,25 l Bonaqua jemně perlivá…….……………………….29,0,25 l Bonaqua neperlivá…………………………………..29,0,20 l Pomerančový džus 100% …………………………..25,0,20 l Ice tea broskev, ………………………......……….. 39,0,50 l Nealkoholické pivo Radegas – točené………….…31,0,50 l Točená limonáda ……………………………………35.0,30 l Točená limonáda…………………………………….25,……

…...…

PIVO
0,5 l Plzeňský Prazdroj 12° …………….… .……..…..41,0,3 l Plzeňský Prazdroj12° ……..…… ……….. …26,0,5 l Velkopopovický kozel 11°…………………….......31,0,3 l Velkopopovický kozel 11° …………………….….20,0,5 l Nealkoholické pivo Radegast - točené………...,.31,……..

….

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,05 l Whisky Ballantines ………………………………....55,0,05 l Whisky Johnie Walker …………………………. 55,0,05 l Whisky Tullamore Dew …………………………....60,0,05 l Bourbon Jim Beam ……………………………. ..55,0,05 l Napoleon ……………………………………… ….. 45,0,05 l Metaxa +++ ……………………………………. …55,0,05 l Tequila…………………………………………... …60,0,05 l Jagermeister ………………………………………..55,0,05 l Malibu…………………………………………….....50.0,05 l Bacardi light dry………………………………..… .50,0,05 l Carolans………………………………………….….55,0,05 l Baileys…..…………………………………………...55,0,05 l Griotte ………………………………………… …...30,0,05 l Beefeater Dry Gin ……………………………… .45,0,05 l Becherovka ……………………………………… ..35,0,05 l Fernet Stock ……………………………………. …30,0,05 l Rum ………………………………………….……....27,0,05 l Vaječný likér …………………………………. ..27,0,05 l Jack Daniel‘s…………..……………………… ….70,0,05 l Chivas Regal 12 –ti letá ……………………….…90,0,05 l Slivovice ……….…………………………………...50,0,05 l Pepermitpvý likér………......……………………..27,0,05 l Vodka Jelzin………………………………………..30,0,05 l Jameson………..………………………………...…60,..…….

.........

.

.

...

…

… ........

Dále si dovolujeme nabídnout našim zákazníkum
pečenou kačenu či pečenou husu při objednávce
24 hodin předem.
Ceny : pečená kačena 1 kg …………….….290,pečená husa 1 kg …………………. 350,Cena je včetně příloh, podávano v schafingu na stůl
( teplý bufet ), každý si nabere dle chuti
Dále máme k dispozici prostory ideální pro pořádání
svateb, promocí, rodinných slavností, rautů a dalších společenských
akcí. Dále nabízíme grilování na naší venkovní terase- doporučujeme
Ve Vašich přáních a požadavcích vyjdeme maximálně vstříc.
Přejeme Vám mnoho příjemných chvil a zážitků
v naší stylové restauraci !
……………………………………………………………….

Ceny byly stanoveny dohodou.
Za provoz zodpovídá: Martin Šimák,

