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OTOČTE 

STÁLÁ POLEDNÍ NABÍDKA – 17. – 21.5. 
 

KULAJDA s bramborem, koprem, žampiony a zastřeným vejcem    49,- 

TORTILLA WRAP plněná kuřecím masem a mozzarellou, zapečená na grilu, 
podávaná na ledovém salátu s tomaty a jogurtovým dresinkem     179,- 
 

VEPŘOVÝ ŘÍZEK s domácím bramborovým salátem a citronem    169,- 
 

SACHER DORT s domácí šlehačkou        69,- 
 
 

VEGETARIÁNSKÉ PONDĚLÍ 17.5. (do 15 h) 
 

KRÉMOVÁ POLÉVKA Z KAPUSTY se slaninou              24/39,- 
 

ŘECKÝ SALÁT s marinovaným sýrem, salátovými listy, čerstvou zeleninou, 
olivami, červenou cibulí a pečivem        135,- 
 

BRAMBOROVÉ NOKY s kuřecím masem, houbovou omáčkou,  
smetanou, kudrnkou a parmazánem                   135,- 
 

SMAŽENÝ SÝR GOUDA s vařeným bramborem s máslem  
a domácí tatarskou omáčkou         125,- 
 
 

RYBÍ ÚTERÝ 18.5. (do 15 h) 
 

HOVĚZÍ VÝVAR s masem, zeleninou a vaječnými nudlemi             24/39,- 
 

GRILOVANÝ FILET Z LOSOSA s bazalkovou krustou, omáčkou choron,  
cuketovým ragú s chřestem, mačkaný brambor       165,- 
 

KUŘECÍ RARÁŠCI v pikantním pivním těstíčku s bramborovou kaší 
a salátem Coleslaw          135,- 
 

ŠPAGETY ,,CARBONARA“ se slaninou, žloutky, kapkou smetany a parmazánem  125,- 
 
 

SLADKÁ STŘEDA 19.5. (do 15 h) 
 

GULÁŠOVÁ POLÉVKA                 24/39,- 
 

DUKÁTOVÉ BUCHTIČKY s vanilkovým krémem, malinovou omáčkou,  
cukrem a šlehačkou + polévka         120,- 
 

TORTILLA WRAP plněná kuřecími stripsy, ledovým salátem, tomaty, koktejlovou  
omáčkou a sýrem, hranolky         155,- 
 

HOVĚZÍ MASO s rajskou omáčkou, houskovým knedlíkem / těstovinami   135,- 
 

GRILOVANÁ VEPŘOVÁ JÁTRA NA ROŠTU, domácí americký brambor, naše tatarka  
a smažená cibulka          125,- 
 

 

BURGEROVÝ ČTVRTEK 20.5. (do 15 h) 
 

MEXICKÁ KUŘECÍ POLÉVKA S TORTILLA CHIPSY                              24/39,- 
 

,,BLACK BEEF BURGER“ – hovězí maso, domácí černá bulka, slanina, čedar, 
chipotle dip, salát, rajče, nakládaná okurka, smažená cibule, kořeněné hranolky   155,- 
 

HOVĚZÍ LOUPANÁ PLEC po burgundsku s červeným vínem, pečenou  
kořenovou zeleninou a bramborovou kaší s hořčicí      135,- 
 

KUŘECÍ KŘÍDLA BUFFALO WINGS s bylinkovou bagetou, zelným salátem,  
Blue cheese dip, nakládaná zelenina        125,- 
 

 

ŘÍZKOVÝ PÁTEK 21.5. (do 15 h) 
 

KRÉM Z BÍLÉHO CHŘESTU s krutony               24/39,- 
 

KUŘECÍ ŘÍZEK V PANKO STROUHANCE, domácí bramborový salát,  
kyselá okurka, citron          135,- 
 

GRILOVANÁ VEPŘOVÁ PANENKA, restované brambory grenaille 
s cibulí a panccetou, pečené cherry tomaty, pepřová omáčka     155,- 
 

THAJSKÉ HOVĚZÍ CURRY se zeleninou, kokosovým mlékem a pečenou rýží   125,- 
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OTOČTE 

POLEDNÍ NABÍDKA 22. 5. - 23. 5. (do 15 h) 
 

KULAJDA s bramborem, koprem, žampiony a zastřeným vejcem    49,- 

BORŠČ se zakysanou smetanou                24/39,- 
 
 

POMALU PEČENÉ UZENÉ VEPŘOVÉ KOLENO bez kosti, červené hlávkové zelí  
a domácí bramborové knedlíky, smažená cibule       135,- 
 

KRŮTÍ PRSO protknuté špekem, šťouchaný brambor, peperonata  
a smetanová omáčka s bylinkami        155,- 
 

TORTILLA WRAP plněná kuřecím masem a mozzarellou, zapečená na grilu, 
podávaná na ledovém salátu s tomaty a jogurtovým dresinkem     179,- 
 

VEPŘOVÝ ŘÍZEK s domácím bramborovým salátem a citronem    169,- 
 
SACHER DORT s domácí šlehačkou        69,- 

 

 

TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ - 11. - 22.5. / SPECIÁLNÍ NABÍDKA 
 
 

KULAJDA s bramborem, koprem, žampiony a zastřeným vejcem    49,- 
 

HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ na smetaně, podávaná s domácím žemlovým knedlíkem,  

brusinkami a citronem         189,- 
 

DOMÁCÍ BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY plněné kachním masem, červené hlávkové  

zelí a smažená cibulka         165,- 

 
STREET FOOD KOZLOVNA: 
 

150g HOSPODSKA REUBEN – naše hovězí Pastrami v domácím chlebu, se sýrem  

Monterey Jack, kyselým zelím a dresinkem       119,- 
 

100g SMAŽÁK V HOUSCE – smažený sýr v domácí bulce s rajčetem, salátem,  

kyselou okurkou a domácí tatarskou omáčkou      89,- 

 

HOSPODSKA NA DOMA 
 

 

++KACHNÍ STEHNA se žemlovými knedlíky (2 porce) 
2x350 g kachních stehen / červené zelí / žemlový knedlík / šťáva s tymiánem  350,- 
 

++HOVĚZÍ CHEESEBURGER (2 porce) 
2x150 g hovězí maso / slanina / čedar / salát / rajče / cibulová marmeláda 
BBQ omáčka / kyselé okurky / meruňková hořčice / pečený brambor   359,- 
 

++PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA (2 porce) 
2x500 g vepřových žeber / BBQ marináda / hořčice / křen / zázvorové okurky 
chléb s bylinkovým máslem / šťáva        429,- 
 

 
+SRNČÍ GULÁŠ s žemlovými knedlíky, cibulí, feferonkou a brusinkami 
srnčí maso 150 g / žemlový knedlík / omáčka      169,- 
 

+NAŠE PLNĚNÉ BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY    1porce / 2porce / 4porce 
Plněné knedlíky trhaným kachním masem 
červené hlávkové zelí / cibulka v sádle        130,- /   230,- /   440,- 
 
+ jídlo stačí ohřát podle přiloženého návodu (doba přípravy 5 minut) 
++ jídlo je potřeba lehce dovařit či dopéct podle přiloženého návodu (doba přípravy 20 minut) 


