
 

 
OBJEDNÁVKY NA ČÍSLE +420 775 449 910 
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POLEDNÍ NABÍDKA 11. 5. (do 15 h) 
 
 

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

DRŮBEŽÍ VÝVAR s masem, zeleninou a nudlemi             24/39,- 
 
FILET Z TRESKY DOPLNĚNÝ O LOSOSOVOU KROKETU, opečené zámecké  
brambory, fazolové lusky, limetová majonéza      155,- 
 

HOLANDSKÝ RÍZEK SE SÝREM GOUDA, bramborová kaše a rajčatový  
salát s majonézou                125,- 
 

VEPŘOVÉ RAMÍNKO V MRKVI, domácí rozpek      125,- 
 
 
 

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,- 
 

 

DEZERT 
 

DOMÁCÍ KOLÁČ          29,- 
 

Při zakoupení polévky a hlavního jídla ZDARMA domácí koláč  

 

 

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         175,- 

 

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) 


