
 

HLAVNÍ JÍDLA / HAUPTGERICHTE 
    

Svíčková na smetaně s houskovými knedlíky a brusinkami 

Lendenbraten im Rahmsauce, Semmelknödel und Preiselbeeren 

Konfitované kachní stehno, domácí bramborové knedlíky, červené zelí  

Gebackene Entehaxe mit Hausgemachte Kartoffelknödeln und Rotkraut  

Řízečky z vepřové panenky se šťouchanými brambory a kyselou okurkou  

Schnitzeln von Schweinelende mit Stampfkartoffeln und sauer Gurke 

Řezy z vepřové panenky se švestkovo-perníkovou omáčkou, restované brambory se slaninou 

Schweinelende Schnitten mit Zwetschken-Lebkuchen Sauce, geröstete Speck Kartoffen 

Medajlonky z vepřové panenky s omáčkou z barevného pepře a pečené brambory se strouhankou 

Medaillons von Schweinelende mit cremige Pfeffersauce und gebackene Kartoffeln 

Kuřecí prsíčko s krémovou hříbkovou omáčkou a domácí hranolky 

Hühnerbrust im cremige Pilzrahmsauce und Hausgemachte Pommes 

Kuřecí prsní kousky s medem a zázvorem na grilu s jemným kuskusovým salátem  

Hühnerbruststückchen im Honig und Ingwer am Gril mit leichte Couscous Salat 

Tatarský biftek z hovězí svíčkové, topinky s česnekem 

Steak „Tartare“ von Rindsfilé, geröstete Schwarzbrot und Knoblauch 

Steak z hovězí svíčkové na grilu s bylinkovým máslem, pikantní fazolové lusky, hranolky a dip 

Steak von Rindsfilé am Grill mit Kräuterbutter, pikante Bohnen und hausgemachte Pommes 

Steak „Rossini“z hovězí svíčkové s foie gras, portskou omáčkou a restované brambory  

Steak „Rossini“ von Rindsfilé mit Foie Gras, Porto Sauce und geröstete Kartoffeln  

Jehněčí kotlety „French rack“ s demi-glace omáčkou, provencálské rajče a pečené krémové brambory 

Lamm Kotlette „French rack“ mit demi-glace sauce,Tomat Provencal,gebackene cremige Kartoffeln 

Filé z candáta s jemnou citrónovou omáčkou, restovaná zelenina a bylinková bageta 

Zander Filé mit Citronen Sauce, geröstete Gemüse und Kräuter Baguette  

Pstruh na grilu s citrónovým máslem a smetanové brambory  

Forelle am Grill mit Citronenbutter und Cremige Kartoffeln 

Plněné filé z lososa pečené na bílém víně s krémovým listovým špenátem a pečená rajčata, bageta 

Gefüllte Lachs Filé auf Weisswein gebacken mit cremige Blattspinat und Tomaten, Baguette 

Tygří krevety na grilu s koktejlovým dresingem, česneková bageta 

Riesen Garnelen am Gril, mit Cocktail dresing und Knoblauch Baguette 
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