
 

 Men u 
 

PŘEDKRM 
Gravlax s citronovou majonézou jarními bylinkami a bramborovým chipsem 

Gravlax with lemon mayonnaise, spring herbs and potato chips  
Gravlax mit Zitronenmayonnaise, Frühlingskräutern und Kartoffelchips 
K pokrmu doporučujeme:  PROSECCO D.O.C. LEGATURA SPAGO Brut 

(3,4,7,10)     135,- 

 

Hovězí roastbeef na salátku s wasabi majonézou a křupavým toustem  
Roast beef on a salad with wasabi and crispy toast 

Roastbeef vom Rind auf  Salat mit Wasabi und knusprigem Toast 
K pokrmu doporučujeme: vinařství Domaine eisgrub - pinot noir terroir – PS, suché 

(1,3,7,10,12)     189,- 
 
 

POLÉVKY DLE DENNÍ NABÍDKY  
 

Silný hovězí vývar se špekovým knedlíkem a julliene zeleninou 
Strong beef broth with bacon dumplings and julienne vegetables  

Kräftige Rinderbrühe mit Speckknödel und Julliengemüse 

(1,3,7,9)      75,- 

 
Hráškový krém s parmazánovým chipsem a křupavou slaninkou 

Pea cream soup with parmesan chips 
Erbsencremesuppe mit parmesan chips und Speck Knusprigem 

(7) 
85,- 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Men u 
 

 
SALÁTY, SANDWICH  

 
Caesar salát se slaninou, kuřecím masem, česnekovými krutony a hoblinkami parmazánu 

Caesar salad with bacon, chicken meat, garlic croutons and Parmesan shavings 
Ceasar Salat mit gebratenem Speck und gegrillter Hühnerbrust  , Knoblauch Croutons und 

gehobeltem Parmesan 
 

 (1,3,7,12)      195,- 
 

Řecký salát se sýrem feta a s olivami a opečeným pita chlebem 
Greek salad with Feta cheese, olive kalamata, grilled Pita  

Griechischer Salat mit Feta käse, Kalamata Oliven und gegrilltem Pitabrot 
(1,3,7) 

185,- 
   

 
 

Club Sandwich, hranolky, bylinkový dip 
Club sandwich, French fries,, herb dip 

Club – Sandwich, Steak – Pommes, Kräuterdip 

185,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

HLAVNÍ JÍDLA 
Hovězí líčka na červeném víně s pečenou kořenovou zeleninou a celerovým pyré 

s kapustičkou  
Beef cheeks in red wine with roasted root vegetable and celery purée with sprouts 

Rinderbäckchen auf Rotwein mit gebratenem Wurzelgemüse und Selleriepüree mit Rosenkohl  
K pokrmu doporučujeme: vinařství Mlýnek - Dornfelder – výběr z hroznů, suché 

(1,7,9) 

295,- 
 

 
Hovězí kýta na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkovým terčem  

Beef haunch in cream sauce with Carlsbad dumplings and cranberry target 
„Svíčkova“ Rinderbraten mit Sahnesauce mit Semmelknödel und Preiselbeeren 

K pokrmu doporučujeme: Hrabal - Frankovka – pozdní sběr, suché 

(1,3,7,9,10)     295,- 

 

Pečená filátka z candáta říčního na domácí citronové marmeládě s mrkvovými 
plátky a dýňovým pyré 

Roasted pikeperch fillets on homemade lemon jam with carrot slices and pumpkin 
puree 

Gebratene Zanderfilets auf hausgemachter Zitronenmarmelade mit Karottenscheiben und 
Kürbispüree 

K pokrmu doporučujeme:  Sedlák - Rulandské šedé – pozdní sběr, suché 

( 3,4,7)          275,- 
 

Šafránové rizoto s parmazánem, grilované tygří krevety na česneku, parmazánový 
chips 

Saffron risotto with parmesan, grilled Tiger shrimps on garlic  
Safranrisoto mit Parmesan, gegrillten Garnelen mit Knoblauch  

(2,7) 
265,- 

 
Kuřecí supreme  Sous-vide s krémovým špenátovým rizotem 

Chicken supreme Sous-vide with with creamy spinach risotto 
Sous-vide-Hähnchen Supreme mit cremigem Spinatrisotto 

K pokrmu doporučujeme: Sedlák - Veltlínské zelené – moravské zemské víno, suché 
(7,12)  

260,- 

 
 



 
 

Pappardelle s grilovanou zeleninou (cuketa, lilek, cherry rajčata, šalotka) 
parmazánovými hoblinkami  

Pappardelle with grilled vegetable( zucchini, eggplant, cherry tomatoes, shallots) parmesan 
shavings 

Pappardelle mit gegrilltem Gemüse( Zucchini, Auberginen, Kirschtomaten, Schalotten) 
Parmesanspänen 

K pokrmu doporučujeme: Hrdina -  Veltlínské zelené – moravské zemské víno, suché 

(1,2,3,7)       185,- 

 
Grilovaná vepřová panenka na cejlonském barevném pepři s grilovanou zeleninou a 

opečenými grenaillemi 
Grilled pork tenderloin on ceylon coloured pepper with grilled vegetable and roasted grenailles 

Gegrilltes Schweinefilet auf ceylon-Pfeffer mit gegrilltem Gemüse und gerösteten Grenaille-
Kartoffeln 

K pokrmu doporučujeme: Cascina Boschetti Gomba - Barolo Boschetti – D.O.C.G., suché 

(7)       275,- 

 
 

Filetovaný flank steak s houbovým demi-glace a s nadívanou bramborou 
Filleted flank steak with mushroom Demi-glace and stuffed potatoe 

Filetiertes Flankensteak mit Champignon-Demi-Glace und gefüllten Kartoffeln 
K pokrmu doporučujeme: Château La Courançonne  - Cotes du  Rhone Plan de Dieu, AOC, suché 

(1,3,7,9)       395,- 

 
DĚTSKÁ JÍDLA 

Špagety s rajčatovou omáčkou ze cherry rajčátek 
Spaghetti with cherry tomato sauce 

Spaghetti mit Sauce aus Cherry Tomaten 

 (1, 3, 7,12)      105,-  
 

Kuřecí řízeček s mačkaným bramborem a malým salátkem 
Chicken schnitzel with mashed potatoes and a small salad 

Hähnchenschnitzel mit gestampften Kartoffeln und kleinem Salat 

(1, 3, 7)       135,- 
 
 
 
 

 



 
DEZERTY 

dortík PAVLOVA s limetkovým krémem 
„PAVLOVA „cake with lime cream 

Kuchen „ PAVLOVA“  mit Limettencreme 
K pokrmu doporučujeme: Vinařství  Bellussi  - Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry 

120,- 
(1,3,7) 

Čokoládový fondant s lesním ovocem a vanilkovou zmrzlinou  
Chocolate fondant with wild berries and vanilla ice cream 

Schokoladenfondant mit Waldbeeren und Vanilleeis 

165,- 
 (1, 3, 7)  

 
2 kopečky vanilkové zmrzliny se sezonním ovocem a domácí šlehačkou 

Vanilla ice cream with seasonal fruits and whipped cream 
Vanilleeis mit Früchten der Saison und Schlagsahne 

110,- 
 

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou  
Hot raspberries with vanilla ice cream, homemade whipped cream 

Heiße Himbeeren mit hausgemachter Schlagsahne 

115,- 
 

Sorbety, Zmrzliny dle denní nabídky   
Sorbets, Ice cream   

45,- 
 
 
 
 
 Jídla, takto označená jsou vhodná pouze pro děti. Některé pokrmy mohou obsahovat alergeny, bližší informace 
žádejte u obsluhy. 
So gekennzeichnete Speisen sind für Kinder geeignet. Einige Gerichte können Allergene enthalten. Bitte fragen Sie 
das Personal für weitere Informationen. 

 


