Jídelní lístek
Předkrmy
Srnčí galantina s brusinkami a mandlemi se salátem z listů červené řepy
a ostružinovou omáčkou **
Gratinovaný koláček se špenátem a ricottou, ředkvičkový salátek

Polévky
Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi
Valašská kyselice s uzeným masem
Kedlubnové velouté s noky z kozího sýra

Tradiční valašská gastronomie
Pomalu pečené jehněčí kolínko na majoránce s pohankovým kubou ***
Kachní stehno s červeným zelím a špekovým knedlíkem *
Jehněčí srdce na majoránce s česnekovým pyré
Králičí játra na šalvěji, liškách a červeném víně s baby brambory na másle
Brynzové halušky se špekem

Hlavní chody
Kuřecí prso na kapustovém salátu s petrželovou omáčkou
Hovězí roštěná s glazírovanými fazolkami a slaninovým máslem ** /***
Králičí hřbety na kedlubnovém ragú **
Pečené filety ze pstruha na ředkvičkách s rebarborovou omáčkou **
Vepřový bok na grilu s kapustou na slanině ** /***
Srnčí karbanátky s grilovanou cuketou a tymiánovou omáčkou

Saláty
Caesar salát s kuřecím masem, sypaný rukolou,
sýrem Grana Padano a česnekovými krutony
Listový salát s ředkvičkami, grilovanou cuketou a ricottou **
Salát z fazolových lusků s marinovanou červenou cibulí,
králičími játry a bylinkovou zálivkou **

Dětské menu
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
Kuřecí prso s bramborovou kaší **
Smažené kuřecí prso s bramborovou kaší
Smažený sýr s hranolky
Filet ze pstruha na másle s bramborovou kaší **
Krupička s máslem a kakaem

Kulíškovo menu
Boloňské špagety sypané parmezánem (k menu plyšový kulíšek)

Přílohy
Bramborová kaše
Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou
Pohanka na anglické slanině
Vařené baby brambory na másle
Špekový knedlík
Dušená rýže
Hranolky
Špagety
Pečená bageta na bylinkách

Dezerty
Angreštový koláček s posypkou a skořicovou pěnou
Bílkové pusinky s višňovou zmrzlinou a čokoládovým krémem **

* jídla jsou zařazena jako tradiční místní pokrm Czech Specials

** bezlepkové pokrmy

*** připraveno z masa produkovaného podle unikátní švýcarské technologie krmení a chovu
zvířat

U polovičních porcí účtujeme 70 % ceny. Příjemnou pohodu přeje personál restaurace
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka

