CZK

ZUPY
PRZYSTAWKI – MAŁE CO NIECO

CZK

ČERSTVÝ KOZÍ SÝR
Świeży ser kozi obtoczony w popiele drzewnym,
serwowany z domową marmoladą z rokitnika i
jabłuszek, czipsy z chleba chia, włoskimi orzechami i
nitkami chilli
189,NAŠE DOMÁCÍ POMAZÁNKA
Nasza domowa pasta z wolno pieczonego boczku na
rozmarynie i czosnku, serwowany na toście z chleba
na zakwasie z marmoladą cebulową i pikantną
sałatką z marynowanych warzyw
159.DOMÁCÍ ZVĚŘINOVÁ PAŠTIKA
Domowy pasztet z dziczyzny z żurawiną, migdałami
i winem porto, serwowany z cebulowo-jeżynową
marmoladą, czipsem z boczku i orkiszowym chlebem
179,HOVĚZÍ CARPACCIO
Wołowe carpaccio z majonezem z gorczycą, olejem
bazyliowym, kaparami, rukolą i parmezanowocheddarowymi czipsami
219,RESTOVANÁ KACHNÍ JATÝRKA
Duszona wątróbka z kaczki podlana koniakiem
ze świeżym jabłuszkiem, suszonymi śliwkami i
prażonymi migdałami, serwowana w cebuli z
grzankami czosnkowymi

199,-

SILNÝ SLEPIČÍ VÝVAR
Aromatyczny rosół drobiowy z kawałkami mięsa,
celestyńskim makaronem i warzywami
POCTIVÁ GULÁŠOVÁ
Zupa gulaszowa z ziemniakiem

79,-

CZK
150G HOVĚZÍ FLAP STEAK
150g wołowy flam steak na rwanych liściach sałaty
z karczochami, suszonymi pomidorami, oliwkami
liguryjskimi, pomidorkami cherry, wiórkami
parmezanu i dressingiem z bazyliowej musztardy
dijon, miodu i octu balsamicznego
349,-

ŚWIEŻE RYBY
89,-

POCTIVÁ GULÁŠOVÁ V ROZPEČENÉM CHLEBU /
Zupa gulaszowa z ziemniakiem w pieczonym chlebie
119,-

PEČENÁ FILÁTKA ZE PSTRUHA
Pieczony filet z pstrąga, serwowany z sałatką z
fenkułu na ciepło, suszonych pomidorów, oliwek
liguryjskich i ziemniaków grenaille oraz pikantnym
sosem z pomidorków cherry

ŚWIEŻE SAŁATKI
CAESAR SALÁT
Sałatka cezar z kurczakiem, grzankami, pieczonym
boczkiem i parmezanowo-cheddarowymi czipsami
199,TRHANÉ LISTY SALÁTU S RUKOLOU, RED
CHARDEM, BABY MOZZARELLOU
Rwane liście salaty z rukolą, red chardem, baby
mozzarellą, pomidorkami cherry i bazyliową oliwą
extra

200G PEČENÝ STEAK Z LOSOSA
200g pieczonego steku z łososia z panierką z
wędzonego boczku pancetta, serwowany z
ziemniaczanym purée ze szpinakiem i sosem z
buraków i śmietany

359,-

359,-

PRZEKĄSKI DO PIWA
189,-

TRHANÉ LISTY SALÁTU S RUKOLOU, ZAPEČENÝM
KOZÍM SÝREM
Rwane liście sałaty z rukolą, zapieczonym serem
kozim na toście, szynką parmeńską, marynowaną
gruszką, orzechami włoskimi i dressingiem z czarnej
porzeczki, octu malinowego i oleju z zielonych
cytryn
299,200G LOSOSOVÝ STEAK S PARMAZÁNOVOU
KRUSTOU
200g stek z łososia z parmezanową panierką,
serwowany na sałacie z rukolą, fenkułem, oliwkami
liguryjskimi, czerwonym grejpfrutem i dressingiem z
pomarańczowego karmelu
339,-

SMAŽENÉ CIBULOVÉ KROUŽKY
Smażone krążki cebulowe w chrupiącej piwnej
panierce z domowym sosem z powideł

159,-

GRILOVANÉ PIKANTNÍ A BÍLÉ MINI KLOBÁSKY
Grillowane pikantne białe mini kielbaski, serwowane
na drewnianej desce z chrzanem jabłkowym,
musztardą, cebulką wiedeńską, salsą warzywną i
świeżym chlebem
259,NAŠE VEPŘOVÁ ŽEBRA
Nasze żeberka wieprzowe zapiekane w sosie
barbecue, serwowane na drewnianej desce z
marynowanymi warzywami i dipami na zimno

299,-

CZK
PEČENÁ KUŘECÍ KŘIDÉLKA
Pieczone skrzydełka z kurczaka w pikantnej
marynacie, serwowane na drewnianej desce ze
świeżymi warzywami, dipami na zimno i pieczoną
bagietką

269,-

VEPŘOVÉ KOLENO
Golonka pieczona w marynacie piwnej z chrzanem,
musztardą, ogórkiem i świeżym chlebem
359,150G TATARÁK
150g tatar z polędwicy wołowej, przygotowywany na
miejscu, serwowany z grzankami i czosnkiem
349,NÁMI NAKLÁDANÉ ČESKÉ SÝRY
Marynowane przez nas czeskie sery w oleju
słonecznikowym z papryczką chilli, czerwoną
cebulką, orzechami włoskimi i świeżymi ziołami,
serwowane z chlebem na zakwasie

279,-

CZK
PEČENÉ KRÁLIČÍ STEHNO
Pieczone udko z królika na musztardzie ze
szpinakiem u domowymi smażonym domowym
ziemniaczanym gnocchi na cebulce i wędzonym
boczku

349,-

250G POMALU DUŠENÁ HOVĚZÍ LÍČKA
250g wolno duszone policzki wołowe na warzywach
korzeniowych, czerwonym winie i świeżych ziołach,
serwowane z ziemniaczanym purée
349,KACHNÍ STEHNO PEČENÉ
Udko z kaczki pieczone na złoty kolor, serwowane
z duszoną kapustą z żurawiną i ziemniaczanocebulowym knedlikiem
200G SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK
200g smażony kotlet z kurczaka z ziemniaczanym
purée, ogórkiem i cytryną

349,-

239,-

CZESKA KUCHNIA

SPECJAŁY „KOTLET“

NAŠE HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ
Nasza polędwica wołowa na śmietanie z domowym
knedlem bułczanym i żurawiną
219,-

400G GRILOVANÁ VEPŘOVÁ KOTLETA
400g grillowany kotlet wieprzowy w panierce
pieprzowej, serwowany z pikantną fasolką w
pieczonym chlebie, karmelizowaną cebulką i naszym
wiśniowo-miodowym sosem z whiskey
389,-

STAROPRAŽSKÝ HOVĚZÍ GULÁŠ
Gulasz staropraski z czerwoną cebulą i domowym
knedlem bułczanym

219,-

400G PEČENÉ ŠPALÍČKY
400g pieczone kawałki z boczku wieprzowego
i łopatki na kminku i czosnku, serwowane z
czerwoną duszoną kapustą, domowym bułczanym i
ziemniaczanym knedlikiem
319,-

200G BIFTEK Z MLADÉHO BÝČKA
200g biftek z młodego byczka z gratynowanymi
parmezanowymi ziemniakami, ragout z fasoli,
pomidorków cherry, czerwonej cebulki i wędzonego
boczku, sosem z zielonego pieprzu lub wina porto i
fig
499,400G VEPŘOVÁ KRKOVICE
400g karkówka wieprzowa marynowana w dzikich
ziołach, serwowana z ziemniakami pieczonym na
kaczym smalcu, podsmażanymi jabłkami na cebuli i
sosem z cydru
389,-

CZK
250G ARGENTINSKÝ RIB EYE STEAK
250g argentyński rib eye steak, serwowany z
podsmażanym groszkiem na wędzonym boczku,
pieczonymi ziemniaczkami grenaille i sosem
estragonowym

479,-

KŘUPAVÉ KUKUŘIČNÉ KUŘÁTKO S KŘIDÉLKEM
Chrupiący kukurydziany kurczaczek ze skrzydełkiem,
serwowane na pieczonych warzywach korzeniowych
ze świeżymi ziołami, ziemniaczkami grenaille i
kremowym sosem grzybowym
329,200G NÁŠ SIGNATURNÍ „KOTLETA“ BURGER
200g nasz specjał „kotlet“ burger z urugwajskiego
mięsa wołowego z pieczonym boczkiem,
cheddarem, karmelizowaną cebulką, świeżym
pomidorem, keczupem ziołowym i majonezem z
gruboziarnistą gorczycą oraz słodkim czosnkiem,
serwowany z frytkami

329,-

DESERY
ŠVESTKOVÝ TATARÁČEK
Śliwkowy tatar z kruszonką tymiankową i waniliowym
mascarpone
169,NAŠE DOMÁCÍ JABLEČNÁ ŽEMLOVKA
Nasze domowe ciasto jabłkowe z twarogiem i
rodzynkami z ciepłym karmelem badianowym

169,-

BECHEROVKOVÁ CRÈME BRÛLÉE
Becherówkowy crème brûlée z kruszonką
karmelową i marynowaną gruszką w maśle i miodzie
169,-

