
 

JÍDELNÍ LÍSTEK

Předkrmy
  70 g Domácí paštika se slaninou   87 Kč

 podávaná s brusinkami a domácím pečivem

  90 g Tatarský biftek   96 Kč
s křepelčím vejcem, s česnekem a topinkami

  90 g Falafel   96 Kč
s restovanou zeleninou a omáčkou sweet chilli

Polévky
0,33 l Pomalu tažený hovězí vývar z oháňky   39 Kč

s pošírovanou  zeleninou a  domácími nudlemi

0,33 l Hráškový krém   45 Kč
s máslovými krutony

0,33 l Dále nabízíme polévku dle denní nabídky  

Metody vaření
Metoda vaření - sous vide - vaření ve vakuu
Jídla jsou připravována metodou sous vide tedy vaření na nízkou teplotu ve vakuu bez přídavku 
tuku  po  delší  čas.  Syrová,  kvalitní  potravina  (pečlivě  vybíraná  od  známých  a   prověřených 
dodavatelů)  se  vakuově  uzavře  do  fólie  pomocí  vakuové  baličky.  Z potraviny je  vysát  vzduch 
a zafóliovaný pokrm se vkládá do řízených míchaných vodních lázní. Při teplotě 50-65 stupňů se 
připravuje po stanovenou dobu, například od 90 min až po 16 hodin. To nám dovolují špičkové 
přístroje umístění v naších profesionální vybavení kuchyni. 

Metoda vaření - konfitování - pomalé pečení
Konfitování je tepelná úprava masa, které se nejdříve marinuje v bylinkách a koření a pak velmi 
pomalu - často i několik hodin - dusí ve vlastní šťávě a tuku. V minulosti se tento způsob využíval 
i ke konzervaci masa.

Přejeme Vám dobrou chuť
Vážení zákazníci, 
u některých pokrmů Vám rádi připravíme poloviční porci za 70% základní ceny. 
Na požádání a po dohodě s obsluhou a kuchaři Vám rádi připravíme drobnou změnu v jídle. 
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
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Veganská jídla 
350 g Bylinkový kukuřičný kuskus   107 Kč

s grilovanou zeleninou a celerovým chipsem

300 g Zeleninové rizoto                                   111 Kč
                       se sezónní zeleninou a sýrem Veganline

300 g Kukuřičná tortilla s mexickou směsí                       128 Kč           
                   listovým salátem a čerstvými rajčaty

300 g Čočkový salát s uzeným tempehem   147 Kč
 a trhaným listovým salátem

350 g Cizrnový humus s blanžírovanou zeleninou   117 Kč
a opékanými rozmarýnovými bramborami

350 g Houbové rizoto s liškami   107 Kč
bílým vínem, polníčkovým salátkem a sýrem Veganline                                                                  

Saláty
150 g Míchaný zeleninový salát   47 Kč
  
250 g Řecký salát s olivami 117 Kč
                       sýrem feta a čerstvým oregánem

250 g Caesar salát s grilovaným kuřecím masem 127 Kč
a opeč. slaninou, ančovičkovým dresinem, česnek. krutony
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Vážení milovníci zdravého jídla a pití,
výše uvedené pokrmy jsou vařeny s láskou našimi kuchaři z kvalitních a čerstvých surovin.

Tato jídla jsou prosta živočišných produktů. Maso, mléko, vejce i sýry v pokrmech chybí, stejně 
jako lepek a rafinovaný cukr či glutamáty. S krystalickou hymalájskou solí jsme  v pokrmech 
skromní. Maximálně si tak vychutnáte opravdovou chuť všech zdravých surovin.    



 

Hlavní jídla
180 g Pomalu dušená hovězí líčka na červeném víně 165 Kč

s kořenovou zeleninou, šťouchané brambory

200 g Vepřové koleno na černém pivu 168 Kč
domácí pečivo, jablečný křen, hořčice, okurek, cibule

150 g Smažené řízečky (kuřecí prsa/vepř.panenka) 145 Kč
s petrželkovým bramborem a kysanou okurkou

200 g Steak z vepřové panenky 176 Kč
se švestkovou omáčkou, rozmarýnové brambory  

200 g Hamburger 167 Kč
z vyzrálého hovězího krku, domácí hranolky

200 g Kuřecí roládka vařená metodou sous vide 137 Kč
plněná mladým špenátem, vařené brambory

150 g Svíčková na smetaně (sous vide) 147 Kč
s karlovarským knedlíkem, brusinkami a šlehačkou

300 g Tagliatelle s kuřecím masem                                   131 Kč
                       list. špenátem, česnekem, smetanou a sýrem Gran Moravia

Dětská jídla
 90 g Vepřové medailonky z panenky   89 Kč

šťouchané brambory

 90 g Přírodní kuřecí plátek   89 Kč
šťouchané brambory

 90 g Kuřecí řízek   89 Kč
máslové brambory
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Přílohy
200 g Grilovaná čerstvá zelenina s bylinkami   45 Kč
200 g Smetanový listový špenát na česneku   40 Kč   
200 g Vařené brambory   35 Kč
200 g Šťouchané brambory   35 Kč
200 g Jasmínová a červená rýže s bylinkami   37 Kč
200 g Domácí hranolky   39 Kč
200 g Bylinkový kuskus   30 Kč
1 ks Bylinková bageta   20 Kč

Omáčky
0,05 l Chilli omáčka Thai Pride   25 Kč
0,05 l Tatarská omáčka   25 Kč
0,05 l Kečup   20 Kč

Dezerty
Tvarohové nočky s vanilkovou omáčkou   69 Kč
a redukcí z ovoce

Domácí cheesecake   69 Kč
se sezonním ovocem

Horké ovoce s vanilkovou zmrzlinou   69 Kč
a domácí šlehačkou

Domácí lahodné palačinky s ovocem   69 Kč
šlehačkou, čokoládou a zmrzlinou sypané oříšky 

Dětský zmrzlinový pohár   59 Kč
s lentilkami a šlehačkou

Kopeček zmrzlina   16 Kč 
vanilka, jahoda, čokoláda

Sorbet - výborná zmrzlinová ovocná tříšť   24 Kč
máta, citrón, limetka, malina
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