Tradiční

MENU

Z cest

Výběr pečiva z naší pekárny, škvarková a tvarohová pomazánka
50

Předkrmy, saláty a polévky
Tatarák mletý přímo u stolu z hovězího masa,
kapar, šalotek, žloutku a topinky z kmínového chleba [NÁRODNÍ]

Hovězí carpaccio, parmezánový krém,
kapary a restované lišky v olivovém oleji

299

299

Pečený kozí sýr, červená a žlutá řepa,
čekanka, kečup z řepy a petrželkový olej

Tygří krevety se sušenými rajčaty, malými cuketami,
cizrnou, chorizem a fenyklem

295

325

Kachní kroupeto s bylinkami a kachními játry,
marinovanou šalotkou a frissé salátem [SEVERNÍ ČECHY]

Variace barevných rajčat a ředkviček,
mozzarella di Buffala, bazalka a olej z rajčat

265

245

Hovězí vývar, játrové knedlíčky,
kořenová zelenina a domácí nudle [NÁRODNÍ]

Gaspacho s pečenými paprikami,
marinovanými okurkami a olivovým olejem

105

115

Hlavní jídla
Ryba na kmíně, bramborové placičky s majoránkou,
cuketové špagety a bylinkový olej [JIŽNÍ ČECHY]
399
¼ pečené kachny,
červené zelí po vinařsku, pečené jablko,
karlovarský nebo bramborový knedlík [NÁRODNÍ]

Hovězí pupek, smetanové lišky, mladá mrkev,
polenta a glazzé s dlouhým pepřem

315

Risotto s bazalkovým pestem, malá rajčata,
cukety a křupavý parmezán

485

Hovězí líčka po znojemsku,
domácí nakládaná salátová okurka a tarhoňa [JIŽNÍ MORAVA]

345

365
„Svíčková“ - pomalu dušená telecí kýta,
smetanová omáčka, karlovarský knedlík, brusinky[NÁRODNÍ]

Mořský vlk, pečené barevné papriky,
malá rajčata, ředkvičky, fazolky, olivy,
malé brambory a máslová omáčka s bylinkami

345

485

Kotleta z přeštíka, špecle, špenát,
konfitované česneky a libečkový olej [JIŽNÍ ČECHY]
395

Dezerty
Kynuté buchtičky plněné mákem s rumovým sirupem
a vanilkové šodó [ČESKÝ RÁJ]
127
Tvarohové knedlíky plněné sezónním ovocem,
žmolenka, přepuštěné máslo a čerstvě strouhaný tvaroh
[NÁRODNÍ]
165

Zapečené palačinky plněné citrónovým Créme Brullé,
meruňky a broskve
145
Mražené jogurtové parfait,
jahody, jahody a jahody

Řez z čokoládové pěny s nugátem, čokoládový crumble,
maliny, malinové pyré a sladký tvaroh
145

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
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