
POLÉVKY / SUPPEN 

Polévka dle denní nabídky 

Tagessuppe    

Česnečka se šunkou, sýrem a chlebovými krutony 

Knoblauchsuppe mit Schinken, Käse und Brotcroutons 

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 

Leberknödelsuppe mit hausgemachte Nudeln 

Francouzská rybí polévka se šafránem podávaná s rouille, sýrem a krutony  

Francözische Fishsuppe mit Saffron, serviert mit Rouille, Käse und Croutons 

PŘEDKRMY / VORSPEISEN 

Rillettes – pomalu vařené vepřové maso v bílém víně, podáváme s pečivem a cibulí  

Rillettes – lang gekochtest Schweine Fleisch im Weisswein, mit gebäck und Zwiebel 

Gratinovaní šneci v česnekovém a bylinkovém másle 6 ks nebo 12 ks  

Weinbergschnecken im Knoblauch und Kräuter butter 6 st oder 12 st 

Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím bazalkovým pestem a hoblinky parmezánu 

Carpaccio von Rindsfilé mit Hausgemachte Pesto und Parmezankäse 

Vitello Tonnato – plátky telecí kýty se studenou tuňákovou omáčkou  

Vitello Tonnto – Kalb Schnitten mit kalte Thunfisch Sauce 

Zapečený kozí sýr s medem na toastu s malým salátkem s vlašskými ořechy 

Ovengebackene Ziegenkäse mit Honig auf Toast mit kleine Salat und Nüsse 

Krevety v kokosovém těstíčku s limetkovým dipem  

Garnelen im Kokosteig mit Limeten Dip   

Gratinované mušle po provencálsku 

Gratinierte Musscheln auf Provencal-Art 

Většinu předkrmů podáváme s bagetkou nebo chlebem / Meiste Vorspeise sind mit 

Baguette oder Brot serviert. 

SALÁTY 

Malý míchaný zeleninový salát 

Kleine gemischte frische Salat 

Caesar salát s kuřecím masem, parmezánem, křupavou slaninou a domácím dresingem 

Caesar Salat mit Hühnerbrust, Parmesan, knusprige Speck und Dressing 

Caesar salát s krevetami, parmezánem, křupavou slaninou a domácím dresingem 

Caesar Salat mit Garnelen, Parmesan, knusprige Speck und Dressing 

Farmer salát – míchaný salát s teplým bůčkem, fazolovými lusky, parmezánem a krutony 

Farmer Salat – gemischte Salat mit warme Speck, grühne Bohnen, Parmesan und Croutons 

Saláty, kromě malého míchaného salátu, podáváme s bagetkou. / Alle Salate, ausser dem 

kleine gemischte Salat sind mit Baguette serviert. 

 

 

55,-Kč 

65,-Kč  

175,-Kč 
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