Předkrmy
100 g
150 g
3 ks
100 g

Carpaccio, bagetka
Valašské prkénko s domácím chlebem (uzená krkovička,
uzený bůček, klobása, hořčice, křen, beraní rohy, okurek)
Krevety grilované na olivovém oleji s česnekem
a feferonkou, bagetka
Paštika s drůbežími játry, domácí chléb

145,95,120,95,-

Polévky
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l

Hovězí vývar s játrovou rýží a nudlemi
Valašská česnekačka s opečeným chlebem a sýrem
Slezská zelňačka se šlehačkou
Pikantní bezmasá oravská fazolačka se zeleninou
Špenátová s nivou, toust

45,45,45,45,45,-

Ryby
220 g
220 g
200 g
200 g
150 g

Pstruh na másle
Pstruh na bylinkách
Losos na bylinkovém másle
Losos se špenátem
Candát se smetanovou omáčkou
10g navíc 6 Kč

140,140,165,175,240,-

Vepřové maso
100 g
150 g
200 g
200 g
200 g

Ďábelská topinka se sýrem
Ďábelská směs
Medailonky z panenky s omáčkou z nivy
Pikantní kousky panenky s grilovanou zeleninou
Marinovaná vepřová krkovička na grilu

95,125,180,195,160,-

Kuřecí maso
150 g
150 g
200 g
200 g

Kuřecí kapsa plněná sušenými rajčaty a mozzarellou
Kuřecí nudličky Osaka (kuřecí kousky marinované v sojové
omáčce s čerstvou paprikou a cibulí)
Filírovaná kuřecí prsa na grilované zelenině s parmezánem
Drůbeží játra na bramboráku

145,140,185,160,-

Smažená jídla
120 g

Sýr po pastýřsku, tatarská omáčka

120 g
150 g

Smažený hermelín se šunkou, tatarská omáčka
110,155,Kuřecí kapsa Matouš (plněná šunkou, žampiony, česnekem
a hermelínem)
Smažený řízek (z kuřecích prsou, vepřový z krkovičky, nebo kýty) 135,-

150 g

110,-

Steaky
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
150 g

Pfeﬀer steak
Biftek s fazolovými lusky a pečenou slaninou
Biftek s houbovým ragú
Panenka na zeleném pepři
Panenka s houbovou omáčkou
Hovězí nudličky s fazolemi a chilli

320,320,320,220,220,240,-

200 g

Tatarský biftek, topinky
(na přání si můžete tatarák sami namíchat)

290,-

Halušky, těstoviny a bezmasá jídla
250g

Tagliatelle s kuřecím masem, rajčaty a parmezánem

135,-

250g
250g

Tagliatelle s vepřovým masem a houbami
Tagliatelle se špenátem a nivou ve smetanové omáčce

135,135,-

300g
300g

Halušky se zelím a špekem
Halušky s brynzou a špekem

115,115,-

Fondue
Fondue CHINOISE (hovězí roštěná nakrájená na jemné plátky, vařená
v bujónu, studené majonézové omáčky se zakysanou smetanou)

520,-

Fondue SPECIAL (hovězí svíčková, vepřová panenka a kuřecí prsíčka
marinované v koření, nakrájené na kousky, smažené v oleji, studené
majonézové omáčky se zakysanou smetanou )

520,-

Sýrové fondue (bílé pečivo namáčené do pikantní omáčky ze sýrů
Gruyere a Ementál ochucené třešňovicí)

370,-

Omáčky: nivová, kari, brusinková, česneková, ďábelská, kousky ananasu

Speciality kuchaře
Kachní prsa sous-vide s pohankovým rizotem
Vepřová kotleta sous-vide, listový špenát, halušky

240,240,-

Místní speciality
cca 1 kg
700 g
200 g
200 g
200 g
300 g

Vepřové koleno pečené na kyselém zelí
Pečená vepřová žebírka
Vařený uzený hovězí jazyk s dušenou zeleninou
Grilované býčí žlázy na bylinkovém másle
Javornická pánev (vepřová panenka, klobása, uzená
krkovička, cibule, halušky, žampiony a koření)
Pohanka s uzeným masem, špekem a sýrem

195,185,165,165,180,115,-

Dětská jídla
100 g
100 g
50 g
150 g

Přírodní kuřecí plátek, brambory s máslem
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše
Smažený sýr, hranolky
Palačinka s čokoládovou pomazánkou

90,90,90,65,-

Saláty
300 g
300 g
1 ks
150 g
250 g
150 g
150 g

Salát Caesar s kuřecím masem
Brokolicový salát s grilovaným lososem, pórkem
a zakysanou smetanou
Grilovaný camembert na mixu zelených salátů s brusinkovým
dipem, bagetka
Salát Caprese
Šopský salát
Okurkový salát se smetanou
Okurkový salát se smetanou a česnekem

160,135,145,75,60,45,45,-

Dezerty
Čokoládový fondán
Horké maliny s griotkou, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
Palačinka s ovocem, zmrzlinou a šlehačkou

65,65,55,-

Na aktuální nabídku dezertů se informujte u obsluhy.

Přílohy
150 g
150 g
150 g
150 g
200 g
200 g
200 g
200 g
300 g
300 g
1 ks
50 g
60 g
60 g
150 g
50 g

Steakové hranolky
Hranolky
Domácí americké brambory
Domácí americké brambory s česnekem
Vařené brambory
Opékané brambory
Štouchané brambory s uzeným bůčkem a cibulí
Dušená rýže
Restovaná zelenina
Teplá zelenina s máslem
Bageta s bylinkovým máslem nebo česnekem
Chléb, toast
Tatarská omáčka
Studená omáčka (kari, nivová, česneková, ďábelská)
Teplá omáčka (pepřová, nivová, houbová)
Kečup, hořčice, křen

35,35,35,35,30,35,40,35,60,60,45,5,15,25,55,10,-

Nápojový lístek
Aperitivy
0,1 l Cinzano bianco, dry, rosso 40,0,05 l Campari bitter
50,-

Alkohol

Šumivá vína
Bohemia sekt demi sec
Bohemia sekt brut

240,240,-

0,04 l

Slivovice
Vodka Finlandia
Vodka Amundsen
Rum
Becherovka
Gin Beefeater
Fernet stock, citrus
Jägermeister
Stará myslivecká
Metaxa MMMMM
Martel V.S.

35,40,30,25,30,45,30,50,30,50,65,-

Jack Daniels
Jameson
Tullamore Dew
Baileys
Puschkin
Jeltzin

60,50,60,50,30,30,-

RUMY
Božkov originál tuzemský
Božkov Republica Exclusive
Don Papa Rum
Diplomatico Reserva Rum

27,45,85,79,-

0,5 l
0,5 l
0,4 l
0,5 l
0,5 l

41,34,35,32,39,-

0,3 l 25,0,3 l 21,-

0,5 l

25,-

Pivo
-čepovanéPlzeňský prazdroj světlé
Radegast Premium světlé
Master polotmavý ležák
Birell nealkoholické
Zenke
-lahvovéGambrinus

0,3 l 20,-

Nealkoholické nápoje:
Ovocné džusy rozlévané
sortiment Pepsi coly
Minerálka
Kofola čepovaná

0,2 l
0,25 l
0,3 l
0,1 l

24,25,20,8,-

Teplé nápoje:
Káva espresso
Káva zalévaná
Káva se šlehačkou
Alžírská káva
Cappuccino
Cafe latte

35,33,43,50,40,45,-

Doplňky:
Žvýkačky
Slané mandle 70g
Tyčinky Havlík

15,40,20,-

Čaje - sáčekČaje - konvičkaHorké jablko, brusinka
Horká čokoláda se šlehačkou
Svařené víno

30,40,30,40,40,-

