
Jídelní lístek  
(Ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují DPH) 

 

Teplé předkrmy   

250 g Francouzská palačinka se špenátem [bezlepková] (3,7)  70,-

100 g Domácí pečená vepřová paštika s domácím chlebem (1) 40,-

150 g Topinka s pikantní kuřecí směsí (1, 7)   65,-

100 g Topinka s česnekem (1)    15,- 

Polévky 

0,33 l Hovězí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9)   25,-
0,33 l Česneková se šunkou a sýrem (1,3,7,9)   25,- 

Hotová jídla 

150 g Hovězí guláš šéfkuchaře (1,3,7,9), houskové knedlíky (1,3,7)   120,- 

 
Pokrmy na objednání do 24 hodin předem 

280 g Pečené kachní stehno (1), červené zelí s jablky (1), 
           houskové knedlíky (1,3,7)                                                                175,- 
150 g Králík na smetaně (1,7,9), karlovarské knedlíky (1,3,7)              125,-       

Ryby 

200 g Pečený pstruh s rajčaty a olivami (1,4,7)                 145,-         
[za každých 10 g pstruha navíc účtujeme 5,-Kč] 

Minutky z drůbeže 

150 g Kuřecí nudličky s pórkem a žampiony na smetaně (1,7)            105,-
150 g Kuřecí prsíčka v jogurtu, čerstvý špenát, bramborová kaše 
          zapečená čedarem (1,3,7)                                                 130,- 
150 g Kuřecí prsíčka na cuketové haldě (1,3,6,7,9)                 130,-
150 g Smažený řízek z kuřecích prsíček (1,3,7)    88,-
150 g Kuřecí Ondrášky v bramboráku (1,3,7)                  110,- 

 

 

 

           Minutky z vepřového masa 

150 g Vepřová kapsa se švestkami (1,3,7,9)                125, -       

150 g Medailonky z vepřové panenky se smetanovo- 

           sýrovou omáčkou (1,7)                                     145,-

150 g Pečená vepřová panenka se slaninou a žampiony, 

           zelené fazolové lusky (1,7)                 155,-

150g Smažený vepřový řízek (1,3,7)                   80,- 

 Bezmasá jídla 

300 g Tagliatelle se sušenými rajčaty a parmazánem(1,3,7)  115,- 

250 g Špecle s rajčaty a kukuřicí (1,3,6)   95,- 

200 g Baby mrkvička s řapíkatým celerem na másle (1,7,9)    40,- 

120 g Smažená cuketa (1,3,7)                    50,-

100 g Smažený sýr (1,3,7), tatarka (3,10)                   80,-

100 g Smažené Olomoucké tvarůžky (1,3,7), tatarka             100,-  

Saláty         

300 g Ceasar salát s kuřecím masem a opečeným 

           toastem (1,3,4,7,10)                   120,-

200 g Kedlubnový salát se sýrem a opečeným toastem (1,7)  50,-

120 g Rajčatový salát                      20,-

120 g Okurkový salát                      20,-

100 g Šopský salát (7)     25,-      

Ostatní saláty dle aktuální nabídky.         

Dětská jídla       

300 g Rizoto z krůtího masa (1,7)   65,-

100 g Kuřecí prsíčka na másle (1,3,6,7,9), vařené brambory   80,-                                      

50 g  Smažený sýr (1,3,7), hranolky, tatarka (3,10)   75,-

200 g Kynuté knedlíky s meruňkami a tvarohem (1,3,7) 45,-

200 g Bramborové taštičky s povidly (1,3,6,7)  50,- 

 

Většina pokrmů je možno připravit bezlepkově s použitím 

bezlepkových surovin, za tyto účtujeme příplatek 10  Kč. 

Požadavek na bezlepkovou přípravu zkonzultujte prosím 

s obsluhujícím číšníkem. 

 

 

          Kompoty 

120 g Mandarinkový kompot    16,-       

120 g Broskvový kompot    14,- 

 Ostatní dle aktuální nabídky. 

Dezerty 

180 g Palačinka s jahodami a šlehačkou (1,3,7)  60,-
200 g Teplé ovoce v karamelu (7)   65,-                       
67 g Medový dort Marlenka (1,3,7,8)   32,- 
2ks   Domácí koláčky s tvarohem (1,3,7)  18,-
100 g Domácí jablkový závin (1,3,7,8)   16,- 

           Poháry  

        Pohár Nesquik s kočičími jazýčky a zmrzlinou (1,3,6,7,8) 55,- 

                 Horké maliny s lámanými rakvičkami ve vanilkové 

                 zmrzlině (1,3,6,7)     84,- 

                 Medový banán se zmrzlinou (1,3,6,7,8)   65,- 

 Přílohy 

200 g Brambory vařené    25,-
210 g Brambory vařené s máslem (7)   33,-
200 g Šťouchané brambory (1,7)   39,-
200 g Bramborová kaše (7)    35,-
200 g Bramborová kaše zapečená s Čedarem (7)  35,-
200 g Bramborová kaše zeleninová (7,9)  37,-
200 g Opékané brambory    35,-
200 g Opečené brambory se zelenými fazolkami  35,-
150 g Americké brambory    32,-
150 g Hranolky     42,-
150 g Krokety (1,7)     45,-
200 g Dušená rýže     15,-
160 g Houskové knedlíky kynuté (1,3,7)  15,-
65 g Tatarská omáčka (3,10)    15,-
50 g Kečup       8,- 
1ks   Pečivo (1)       4,-
200 g Bezlepkové těstoviny (3)   20,- 

Čísla za jednotlivými pokrmy označují alergeny, které tyto 

pokrmy  obsahují. Zejména:  

1) lepek, 3) vejce, 4) ryby, 6) sója, 7) mléko a laktóza, 9) celer,        

10) hořčice. Úplný seznam alergenů žádejte u obsluhy. 


