Rautové menu
KANAPKY
2ks Bagetka se třenou nivou, zdobená zelenou nebo černou olivou
22 Kč
2ks Bagetka se sýrovou pěnou, zdobené broskvičkou
22Kč

2ks Bagetka se škvarkovou pěnou, zdobené červenou řepou
22Kč
2ks Bagetka s bylinkovým krémem s polníčkem a plátkem uzeného lososa
28Kč
2ks Bagetka s česnekovou pěnou s domácí klobáskou a plátkem sýru
eidam
22Kč
2ks Bagetka s kachní paštikou, zdobená brusinkami a rukolou
22Kč
2ks Bagetka s bazalkovým pestem, mozzarellou a vlašským oříškem
28Kč
STUDENÉ MASOVÉ VARIACE
1kgKuřecí roláda plněná míchanými vejci s houbovou fáší
389Kč
1kgKuřecí roláda plněná anglickou slaninou, sušenými rajčaty
379Kč
100gKlasický hovězí tatarák s topinkami
149Kč
2kgHovězí rostbeef
1600Kč
RYBÍ SPECIALITY
100g Uzený losos s pečenou bagetkou
100g Tatarák z lososa s pečenou bagetkou
100g Lososový filet na páře s mořskou solí

169Kč
139Kč
129Kč

SALÁTY
400gŠopský salát se zeleninou a balkánským sýrem
159Kč
400gZeleninový salát s rukolou, rajčaty, mozzarellou a bazalkou
159Kč
400gZeleninový salát s polníčkem, cherry rajčetem a hoblinky
parmazánu
159Kč
400gTěstovinový salát se zeleninou a jogurtový dip, sypané eidamem
99Kč
200gCaprese salát – rajčata s mozzarellou a bazalkou, zakápnuté
olivovým olejem a balzamikem
69Kč
300gBramborový salát s majonézou
39Kč
300gBramborový salát s okurkou a s pařenou cibulí
25Kč

TEPLÝ BUFET
200gVepřové řízečky z panenky
169Kč
200gKuřecí řízečky z prsíček
139Kč
500gPečená Davelská žebra krájená, podávaná na dřevěném prkně
s křenem, hořčicí, čerstvý chléb
259 Kč
1kgVepřové koleno pečené na černém pivě, podávané na dřevěném
prkně s křenem, hořčicí, čerstvý chléb
229Kč
400gKuřecí křidýlka pečená v pikantní marinádě
59Kč
300gKuřecí stehýnka pečená v pikantní marinádě
159Kč
200gKuřecí řízečky Ondráš v bramborákovém těstíčku
159Kč
200gVepřové řízečky Ondráš v bramborákovém těstíčku
169Kč
2kg Vepřová kýta vcelku na rozmarýnu
600Kč

SÝRY
1kgSýrová roláda plněná olivami/zelené,černé/, sušenými rajčaty a
davelskou šunkou
359Kč
500gFarmářské prkénko s českými sýry, zdobené čerstvou barevnou
zeleninou a vlašskými ořechy
189Kč
PŘÍLOHY
100gBrambory pečené ve slupce na rozmarýnu
25Kč
100gBrambory pečené se sýrovým dipem
25Kč
300gGrilovaná zelenina cuketa, paprika tří barev, cibule žlutá, šalotka,
mrkev, žampion
79Kč
300gDušená zelenina teplá, brokolice, květák, mrkev, kukuřice
89Kč
150gGrilované fazolové lusky s opečenou anglickou slaninou
69Kč
Dip: česnekový 25Kč
Sýrový
25Kč
Bylinkový 25Kč
Hořčicový 25 Kč
PEČIVO
1ksBagetky pečené s česnekem 29Kč
200gTopinky
21Kč
200gChléb
15Kč
MOUČNÍKY
2ks Jablečný štrůdl s vlašskými ořechy
1ksTvarohovo – čokoládový dortík
1ks Panna cota s lesním ovocem
OVOCE
Ovoce dle ročního období

59Kč
25Kč
30Kč
299 Kč

