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DENNÍ MENU - RESTAURACE   11.00 – 14.00H 

 
PONDĚLÍ 08.08.   

Kmínová polévka s bramborem a šlehaným vejcem 

Indické kuřecí curry s kokosovým mlékem a bambusem, koriandrová rýže    135.-  

Club sandwich s limetovou majonézou, sázeným vejcem, rajčetem, restovanou slaninou  

a filírovanými kuřecími prsy, hranolky, guacamole       145.- 

Pfeffer nudličky z pravé svíčkové v krémové omáčce se zeleným pepřem, pečené brambory z pánve 160.- 

FIT MENU Trhané saláty, dresink z konfitovaného česneku, pošírované vejce, kuřecí prsa z grilu,  

bylinkový krutón           150.- 

 

ÚTERÝ 09.08. 

Kyselica s klobásou, hřiby a smetanou 

Grilovaná krůtí játra s tymiánem, slaninový chips, hranolky, domácí tatarská omáčka    135.- 

Pikantní masová směs s fresh zeleninou a domácími bramboráčky, zelný salát     145.- 

Filírovaný kuřecí steak na parmazánovém rizotu s máslem a bílým vínem, karamelizované mini tomáty 150.- 

FIT MENU Penne restované na olivovém oleji s rajčaty, bazalkou a parmskou šunkou,  

kuřecí prsa z grilu, parmezán         150.- 

 

 

STŘEDA 10.08. 

Cuketový krém  

Italské gnocchi ve smetanové omáčce s listovým špenátem, kuřecí stripsy z grilu, parmazán  135.- 

Smažený řízek z vepřové krkovice, tradiční bramborový salát s majonézou    145.-  

MIX GRILL, panenka, kuřecí steak, mletý hovězí steak, kukuřičný klas,  jacket potato s bluecheese dipem 160.- 

LOW CARB Kuřecí roláda plněná pražskou šunkou a goudou, letní salát s vinaigrette, zeleninové placičky 160.- 

 

ČTVRTEK 11.08. 

Frankfurtská polévka 

Rolovaná vepřová plec, hrášek s karotkou na páře, nové brambory s pažitkovým máslem   135.- 

Asijské nudle s trhaným kachním masem, stir fry zeleninou a teriaky omáčkou, sezam   150.- 

Filírovaná panenka z grilu, medovo hořčičná omáčka se smetanou, pečáky, konfitovaná červená cibule 155.- 

FISH MENU Norský losos na bylinkovém másle, anglická zelenina, pažitkové rizoto    170.- 

 

PÁTEK 12.08.  

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi a zeleninou 

Rozpékaná bageta plněná trhaným vepřovým masem, BBQ omáčkou a salátem, hranolky  140.- 

Kuřecí prsa z grilu s plátky rajčat, gratinované mozzarellou, bazalkové pesto, bramborová kaše, silná šťáva145.- 

Špikovaná hovězí pečeně, svíčková omáčka s brusinkami, karlovarský knedlík    155.- 

FIT MENU Marocký kus kus s ořechy a ovocnou omáčkou, rozpékaný halloumi sýr   150.- 
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