PŘEDKRMY- STARTERS
Restované kuřecí jatýrka s jablky, malý trhaný
salátek, opečená tmavá bagetka
Grilled chicken liver with apple, small mix of green salads,
dark bread
80gr…ALERGEN 1

159,Carpaccio z uzené vepřové panenky s cibulovou
marmeládou, trhaný salátek
Carpaccio from home smoked pork tenderloin, with onion
jam, small green of salads
80gr… ALERGEN 12

168,Kachní paté s naší kdoulovou marmeládou, trhaný
salátek, opečená bagetka
Duck liver paté, with homemade quince jam, small green
of salads
80gr… ALERGEN 7,8,11

143,Hovězí carpaccio z pravé býčí svíčkové, bazalkové
pesto, čerstvé rukolové listy, hobliny parmezánu,
kalamata olivy, citrón
Beef carpaccio, basil pesto, fresh rocket leaves, shaved
parmesan cheese, kalamata olives, slice of lemon
80gr …ALERGEN 7,8

215,Grilované krevety na avokádovém tataráčku
(avokádo, cherry rajčátka, šalotka, zakysaná
smetana), opečená bagetka
Grilled tiger prawns with fresh avocado tartar (avocado,
cherry tomatoes, shallot, soured cream)
150gr …ALERGEN 1,2,7

256,K předkrmům doporučujeme rozpečenou česnekovou nebo bylinkovou bagetku
ALERGEN…1

45,POLÉVKY- SOUPS

Silný domácí vývar s hovězím masem, naše
domácí nudle, kořenová zelenina
Strong beef broth with homemade noodles and
vegetables
ALERGEN 1,3,9

70,Polévka dle denní nabídky
Soup of the day
75,-

SALÁTY- SALADS
Caesar salát s listy římského salátu, listy ledového
salátu, parmezánové hobliny, česnekové krutony,
opečená slaninka, pikantní CAESAR dressing
Caesar salad, roman salad leaves, shaved parmesan,
garlic croutons, baked bacon, caesar dressing,
Grilované kuřecí prsíčko 120gr/ grilled chicken breast 195,Grilovaný losos 120gr/ grilled salmon 235,Grilované tygří krevety 6ks/ grilled tiger prawns 285,ALERGEN 1,3,4,7

Řecký salát (rajče, okurka, paprika) s feta sýrem,
černé kalamata olivy, červená cibule, extra panenský
olivový olej
Greek salat (tomatoes, cucumber, red pepper), feta
cheese, black kalamata olives, red onion, olive oil
80gr ALERGEN 7,8

195,Mix trhaných salátků s grilovaným kozím sýrem,
cherry rajčátka, slunečnicová semínka, brusinky
Mix of green salads with grilled goat cheese, cranberry
sauce, sunflower seed
100gr ALERGEN 7,8

215,-

TĚSTOVINY - PASTA
Čerstvé papardelle s vepřovou panenkou (100gr) a
smetanovou omáčkou s houbami, hobliny parmezánu
Fresh papardelle with creamy sauce, mushrooms and
pork loin, shaved parmesan cheese
ALERGEN 1,3,7

253,Špagety s avokádovým guacamole a grilovaným
kuřecím prsíčkem (100gr)
Spaghetti with avocado guacamole and grilled chicken
breast
ALERGEN 1,3,7

238,-

STEAKY - STEAKS
Grilovaný biftek z pravé hovězí býčí svíčkové
 s pepřovou omáčkou
 s houbovou omáčkou
Grilled beef steak with pfeffer sauce or mushroom sauce
Doporučená příloha: rozmarýnové brambory
Recommended side dish: rosemary potatoes
250gr ALERGEN 7,9

445,Klasický tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové,
tradiční koření, šest kusů smažených chlebových
topinek
Beef tartar with traditional seasoning and toast
180gr ALERGEN 1,3,4,10

325,Grilovaná vepřová panenka s houbovou omáčkou
Grilled pork loin with mushrooms sauce
Doporučená příloha: hranolky
Recommended side dish: French fries
180gr ALERGEN 7

272,-

Vepřový TOURNEDOS, medailonky z vepřové
panenky balené v anglické slanině, prokládané
bramborovou plackou a listovým špenátem, jemná
smetanovo česneková omáčka
Pork loin TOURNEDOS, pork loin medallions wrapped in
bacon, potato pancake, spinach, garlic sauce
180gr ALERGEN 1,3,7,9

286,-

Kuřecí prso TANDORI s omáčkou z kokosového
mléka a basmati rýží
Grilled chicken breast with TANDORI spices, sauce from
coconut milk, basmati rice
180gr ALERGEN 7

265,-

ČERSTVÉ RYBY- FRESH FISH
Čerstvý filet z candáta pečený na kmíně s máslem,
domací bramborová kaše
Grilled pike perch, butter and cumin, potatoe purée
180gr ALERGEN 4,7

355,Grilovaný filet z čerstvého lososa
s omáčkou beurre blanc a ravioli se špenátem a
ricottou
Grilled salmon with beurre blanc sauce and ravioli with
spinach and ricotta
180gr ALERGEN 1,3,4,7

329,-

TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ –
TRADITIONAL
Svíčková na smetaně, omáčka z kořenové zeleniny a
smetany, domácí houskové knedlíky a brusinky
Beef sirloin in cream sauce with homemade
dumplings, slice of lemon, cranberry sauce
150gr ALERGEN 1,3,7,9,10

218,Do zlatova pečená půlka kachny, chlupaté knedlíky,
červené zelí a bílé zelí
Half roasted duck and dumplings, red and white cabbage
ALERGEN 1,3

298,Smažený řízek z vepřové panenské svíčkové, obalený
v klasickém trojobalu, jemná domácí bramborová
kaše
Schnitzel from pork loin with homemade potato puree
180gr ALERGEN 1,3,7

275,-

PŘÍLOHY- SIDE DISH
(100gr)
Opečené plátky brambor s rozmarýnem
rosemary potatoes
55,Smažené bramborové hranolky - steakové
french fries
49,Glazírovaná zelenina
glazed seasonal vegetables
65,Domácí bramborová kaše
homemade potato purée
49,Trhaný salátek s cherry rajčátky
Mix of green salads with cherry tomatoes
85,Grilovaná zelenina
(rajče, lilek, cuketa, paprika, červená cibule)
Grilled vegetables
88,-

DEZERTY- DESSERTS
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou "mövenpick",
čerstvá domácí šlehačka
,,Hot love" Vanilla ice cream & warm raspberries,
homemade whipped cream
ALERGEN 1,5,7,8

128,Teplý čokoládový dortík s jemnou vanilkovou
omáčkou
Warm chocolate muffin & vanilla sauce
ALERGEN 1,3,5,6,7,8

132,Crème brulée
Crème brulée
ALERGEN 3,7

126,Plátky čerstvého ananasu s kokosovou zmrzlinou
Fresh pineapple slices with coconut icecream
ALERGEN 7

128,Palačinka s jahodovým džemem, jahodovou
zmrzlinou “mövenpick”, čerstvá domácí šlehačka
Pancake with strawberry jam, strawberry ice cream,
homemade whipped cream
ALERGEN 1,3,7

143,Ořecháč Gustava Frištenského
Hazelnut cake
ALERGEN 1,3,7,8

118,-

Doporučené přílohy nejsou zahrnuty v ceně pokrmu.
Poloviční porce je účtována v hodnotě 70 procent porce celé.
Pokud si přejete platit zvlášť oznamte toto předem obsluze.
Poslední objednávky na kuchyň přijímá obsluha hodinu před koncem
zavírací doby.
Z důvodu přípravy čerstvých pokrmů, si vyhrazujeme právo
prodeje pouze do vyprodání zásob.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
SPROPITNÉ NENÍ ZAPOČTENO V CENĚ
PŘEJEME DOBROU CHUŤ A PŘÍJEMNĚ STRÁVENÝ ČAS V NAŠÍ
RESTAURACI

