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DENNÍ MENU  - RESTAURACE 11.00 – 14.00H 

PONDĚLÍ 28.11. 

Ukrajinský boršč  

Francouzské brambory s moravským uzeným, hráškem a vejcem, trhané saláty s caesar dresinkem 140.- 

Kuřecí kung pao s restovanými buráky, asijskou zeleninou a sojovým glazé, jasmínová rýže  150.- 

Italské gnocchi Funghi s hříbkovou omáčkou, filírovanou panenkou a bramborovou slámou   150.- 

FIT MENU Nudličky z pravé svíčkové ve smetanové omáčce se slaninou a pórkem, jasmínová rýže  160.- 

 

ÚTERÝ 29.11. 

Jihočeská kulajda 

Segedinský guláš z vepřové plece, houskový knedlík      140.- 

Smažené kuřecí GORDON BLUE  plněné šunkou a goudou, bramborové pyré, ovocný kompot  155.-  

Tagliatelle s grilovanou panenkou, restovaná s šalotkou a česnekem a créme fraiche, parmezán  155.- 

FIT MENU Pošírované kousky lososa s citrónovou majonézou, zámecké brambůrky s máslem  

a karamelizovanými mini tomáty        160.- 

 

 

STŘEDA 30.11. 

Hráškový krém s jemným chilli 

Vepřové ražničí prokládané cibulí a slaninou, opékaný brambor, silná šťáva, tatarská omáčka  140.- 

Thajské nudle restované na sezamovém oleji se stir fry zeleninou, kuřecím masem,  

sojovou omáčkou a hřiby         150.- 

WIENER RAHMROSTBRATEN, roštěná dušená s estragonovou hořčicí, cibulkou a smetanou,  

bramborové rösty          160.- 

LOW CARB Sicilská kuřecí prsa na pomerančích a medu, pečená cuketa gratinovaná mozzarellou  160.- 

 

ČTVRTEK 01.12. 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

Řecké, kuřecí souvlaki na špízu, opékané brambory s oregánem, česneková mayo,  

salát s balkánským sýrem         140.- 

Parmazánové rizoto s bílým vínem a máslem, filírované kachní prso, rajčatový tatarák, smažená rucola 150.- 

Špikovaná hovězí pečeně, svíčková omáčka s brusinkami, tyrolský špekový knedlík   160.- 

BBQ BURGER z vyzrálého hovězího, sušený italský salám Veroni, vídeňská cibulka, salát,  

bbq smoked omáčka, domácí belgické hranolky, mayo      160.- 

 

PÁTEK 02.12. 

Toskánská tomátová polévka s bazalkovým pestem 

Vepřové výpečky pečené ve vlastní šťávě s hrubozrnnou hořčicí, bramborové pyré, okurkový pikles 140.- 

Hovězí mleté chilli s pikantními fazolemi, kukuřicí a jalapeno, pečené bramborové čtvrtky  

se zakysanou smetanou         150.-  

MIX GRILL vepřová panenka, hovězí mletý steak, kuřecí prso, bylinkové máslo, grilovaná zelenina,  

pečené brambory s bylinkovým créme fraiche        170.-  

GURMAN MENU Španělská paella s šafránovou rýží, krevetami, slávky, kousky ryb a chorizem  190.- 
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