
Jídelní lístek   

Předkrmy

100g  Mozzarella prokládaná rajčaty (1) 59.-
pokapaná panenským olivovým olejem, balsamico octem  a čerstvou bazalkou

80g    Carpaccio classico (1,7) 105.-
tenké plátky svíčkové ochucené bylinkami, olivovým olejem a parmazánem, toast

80g    Domácí paštika ze dvora (1,5, 7) 65.-
paštika připravená  kuchařem z přeštického prasete podávaná s octem, cibulí a pečivem

Polévky
0,25l  Domácí zelňačka s klobásou (1,3,7) 44.-

podávaná s chlebem ve stylové úpravě                                                                        

0,25l  Česnečka special (1,3,7) 38.-
podávaná s krutony a parmazánem

Speciality šéfkuchaře

150g Tatarský biftek (1,3,5,7) 195.-
z kvalitního hovězího masa z jihoamerických býčků podávaný  s topinkami a ingrediencemi                 
k dochucení přímo u stolu  

300g Krčmářské brambory (1,3,5,7) 159.-
se smetanou, vepřovou panenkou (150g) , nivou, brokolicí a barevným pepřem , to vše 
podávané na smažených bramborách

300g   Rumpsteak podávaný na litinové plotýnce (3,7,10) 275.-
se slaninkou, farmářskými bramborami a chilli salsou

200g  Vepřové medailonky ve slaninové košilce (7) 178.-
podávané  s  farmářskými bramborami a brusinkovou omáčkou

250g Krymská smažená kapsa (1,3,7) 150.-
kapsa z kuřecího masa s bylinkovým máslem a sezonními bylinkami uvnitř

200g    Cordon Bleu (1,3,7) 163.-
smažený kuřecí řízek plněný šunkou a sýrem podávaný s hranolkami



Jídelní lístek   

Steaky na grilu 200-300 g
¨

Rumpsteak z hovězího masa z jihoamerických  býčků   200g /190.- 300g /259.-
Kuřecí prsíčko 200g /143.- 300g /181.-

Omáčky k našim steakům (3,5,7):                    
hříbková smetanová omáčka, pepřová omáčka 25.-
jemná sýrová omáčka , brusinková omáčka                   20.-

Něco z českého dvora
Vepřové maso odebíráme z Přeštic – vyhlášený „Přeštík“
Kuřecí maso pochází  z  kvalitního Vodňanského kuřete

150g  Smažený kuřecí řízek (1,3,7) 99.-
150g  Smažený vepřový řízek (1,3,7) 99.-
150g Vepřové pivovarské výpečky s bramborovými špalíčky (3,7) 130.-

chutný vepřový libový bůček a plecko z Přeštíka- přeštického prasete na pivě
150g  Selská bašta ze dvora (1,3,7) 120.-

přešínská klobása , vepřové maso mix z Přeštíka, zelí, houskový knedlík

150g  Kuřecí nudličky se zeleninkou, pórkem a žampiony (3,7,8,10) 115.-
200g  Katův špíz zavěšený na katově šibenici                                      165.-

šťavnaté kousky masíčka, zeleninka, cibule, slanina       

Saláty a vegetariánská jídla
300g Salát s grilovaným kuřecím masem   120.-

směs čerstvé sezónní zeleniny,  chilli salsa, grilované kousky masa (100g)

150g Šopský salát (7) 65.-
100g  Smažený sýr Eidam s tatarkou (1,3,7) 89.-
200g Čerstvá grilovaná zelenina    65.-

mix paprika, cuketa, žampiony, lilek, cibule, česnek

150g  Obalované žampiony s tatarkou, hranolky  (1,3,7) 129.-

Pro dětičky máme
200g Hranolky s tatarkou nebo kečupem (3,7,10) 35.-
100g Přírodní kuřecí plátek, brambory (7) 95.-
100g Smažený kuřecí řízeček,  hranolky (1,3,7) 84.-
250g  Dětský salát s grilovaným kuřecím masem 92.-

směs čerstvé zeleniny, kečup, grilované kousky masa (60 g)  



Jídelní lístek   

Přílohy

150g vařené brambory                                                  30.-
150g rýže basmati 30.-
150g hranolky                                                                30.-
150g farmářské brambory                                                      34.-
150g restované fazolky se slaninkou a česnekem (5) 38.-
180g staročeské brambory (1,3,5,7,10) 38.-

se slaninou, cibulí, česnekem a petrželkou                        

200g pečivo košíček (1) 19.-
50g tatarská omáčka (3,5,7) 13.-
1 ks    rozpečená  česneková bagetka (1) 14.-
50g kečup / sweet chilli omáčka                                 9.-

Dezerty a zmrzlinové poháry

3ks Lívanečky s teplým lesním ovocem (3,7) 45.-
1ks Teplý jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou (3,7) 35.-
1pc Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou(3,7) 53.-
1pc Zmrzlinová variace s lesním ovocem (3,7) 50.-
3 ks Lívanečky se zmrzlinou a šlehačkou (3,7) 55.-

K pivu a vínu

100g pikantní domácí utopenci (1) 40.-
150 g  přešínská klobása s kysaným zelím a chlebem (1) 50.-
250g variace sýrů servírovaná na prkénku s chlebem (1) 95.-
250g uzené prkénko s chlebem (1) 105.-

60g  pražené mandle balíček (5) 38.-
1bal chipsy (1,3,5,7,10,11) 30.-
1 bal arašídy solené (5) 25.-
100g  domácí tlačenka ze dvora, cibule, ocet, pečivo(1,7) 59.-
250g  Buřty na pivu s Jalapeňo, pečivo (1,7) 89.-



ROMANTIKA VE DVOU
výhodná menu

Menu 4-chodové pro pány
335.-

60  g Carpacio classico
tenké plátky svíčkové ochucené    
bylinkami,olivovým olejem a parmazánem

0,25 l Česnečka special
podávaná s krutony a  parmazánem

200 g    Rumpsteak
podávaný na litinové plotýnce s restovanou 
cibulkou, slaninkou, farmářskými 
bramborami a chilli salsou

3ks Lívanečky s teplým lesním 
ovocem

Menu 4-chodové pro dámy
335.-

80g  Mozzarella prokládaná rajčaty 
pokapaná panenským olejem, balsamico
octem a čerstvou bazalkou

0,25 l Domácí zelňačka
podávaná ve stylové úpravě s chlebem

200g Kuřecí prsíčko na grilu 
přelité jemnou sýrovou omáčkou podávané
s restovanými bramborami na cibulce
na panenském olivovém oleji a  petrželkou

1 pc Teplý jablečný závin 
s vanilkovou zmrzlinou

Vhodné víno k tomuto menu si vyberte z 
našeho širokého vinného lístku. 

Žádejte u obsluhy.

Menu 3-chodové pro pány   
295.-

80g  Mozzarella prokládaná rajčaty 
pokapaná panenským olejem, balsamico
octem a čerstvou bazalkou

200g   Krymská smažená kapsa
kapsa z kuřecího masa s bylinkovým 

máslem a bylinkami uvnitř, hranolky 

3ks     Lívanečky s teplým lesním 
ovocem

Menu 3-chodové pro dámy   
295.-

80g  Mozzarella prokládaná rajčaty 
pokapaná panenským olejem, balsamico
octem a čerstvou bazalkou

150g Kuřecí nudličky ze zeleninou, 
pórkem a žampiony
podávané s farmářskými bramborami

1 pc Horké maliny
s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

Značení alergenů dle směrnice 1169/11 EU
Článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb u jednotlivých
jídel. Jestliže jste tvůrce tohoto nesmyslu,
bude Vám k účtu připočteno 1.000kč za
nutné náklady


