Jídelní lístek
Předkrmy
Gratinovaný koláček s červenou řepou a brynzou
Husí rillettes s jablky a cibulovou marmeládou **

Polévky
Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi
Valašská kyselice s uzeným masem
Křenový krém s dýňovými noky a slaninou

Tradiční valašská gastronomie
Pomalu pečené jehněčí kolínko na majoránce s pohankovým kubou* /**
Kachní stehno s červeným zelím a špekovým knedlíkem*
Hovězí koleno na kořenové zelenině s celerovým pyré ***
Brynzové halušky se špekem

* jídla jsou zařazena jako tradiční místní pokrm Czech Specials

** bezlepekové pokrmy

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

Hlavní chody
Grilované kuřecí prso s celerovým salátem a majoránkovou omáčkou
Hovězí vysoká roštěná na glazírované mrkvi s houbovým máslem**/***
Jelení hřbet na kaštanech a švestkách s brusinkovou omáčkou
Pomalu pečený vepřový bok na salátu z kysaného zelí **/***
Kachní játra se sušenými jablky a řapíkatým celerem
Pečený filet z candáta na krupotu s pečenou dýní **

Přílohy
Bramborová kaše
Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou
Pohanka na anglické slanině
Pečené brambory ve slupce na česneku
Špekový knedlík
Dušená rýže
Hranolky
Špagety
Pečená bageta na bylinkách

Saláty
Caesar salát s kuřecím masem, rukolou, sypaný sýrem Grana Padano a česnekovými krutony
Listový salát s pečenou dýní, granátovým jablkem a kachními játry **
Kroupový salát s nakládanou červenou řepou, zelím a vlašskými ořechy **

Dětské menu
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
Kuřecí prso s bramborovou kaší **
Hovězí vařená kýta s rajskou omáčkou a rýží
Smažené kuřecí prso s bramborovou kaší
Smažený sýr s hranolky
Krupička s máslem a kakaem

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

Dezerty
Pošírované jablko se skořicovou pěnou a sušenkou z pečených kaštanů
Lískooříškový dortík s hruškovými povidly **

U polovičních porcí účtujeme 70 % ceny.
Příjemné posezení a dobrou chuť Vám přeje personál restaurace.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha
na vyžádání zákazníka.

