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AKCE:  ke každému menu   0,33l láhev coca-cola    21,- 

                 nebo             0,33l lahev coca-cola cherry              21,- 
Přijímáme stravenky GASTRO PASS (Sodexo) a TICKET RESTAURANT (Edenred).  

Na stravenky nevracíme!!!!! 

Pondělí  :   Silný slepičí vývar s masem a domácími nudlemi   18,- 

 150g Kuřecí soté na žampionech s tagliatelle     83,- 

 150g Vepřový steak z krkovičky s grilovanou paprikou, cibulí a    88,- 

  šťouchaným petrželkovým bramborem  

   Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě) 19,- 

 

Úterý :   Pórková krémová polévka    (vitální kuchyně) 18,-  

 150g Domácí kuřecí burgry s bramborovo-celerovým pyré a míchaným 89,-  

  zeleninovým salátem     (vitální kuchyně)    

 150g Hovězí guláš s cibulkou a feferonkou a karlovarským knedlíkem  86,- 

   Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě) 19,- 

 

Středa  :   Podzimní zelňačka         18,- 

 150g Koprová omáčka s vajíčky a domácím knedlíkem    79,- 

 150g Chilli con carne z hovězího masa s dušenou rýží s tymiánem  87,-  

      (.....ze světových kuchyní)    

   Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě) 19,- 

   

Čtvrtek :   Vločkovo-mrkvová s muškátovým oříškem (vitální kuchyně) 18,- 

 250g Pravé italské risotto se sušenými rajčaty a parmazánem  90,-   

         (vitální kuchyně)    

 150g Vepřové biftečky z panenky s listovým špenátem a bramborovými  95,- 

  kroketami 

   Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě) 19,- 

 

Pátek  :   Jemná drůbková polévka       18,- 

 150g Krůtí řízečky v sýrovém kabátku s gratin. smetanovým bramborem 90,- 

 250g Cmunda po kaplicku  (plněný bramborák)     80,-   

   Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě) 19,- 

 

Jídla na objednávku: 

 150g    Kuřecí prsíčka na bylinkovém másle se šťouchaným bramborem  130,-                                 

 100g    Smažený sýr, hranolky, tatarka        99,- 

  

 

 Všechna jídla pro Vás vaříme z čerstvých surovin... Pokrmy jsou dochuceny  

   pouze bylinkami a čistým kořením bez glutamátu. 

  Tip na dárek: nabízíme možnost zakoupení DÁRKOVÉHO POUKAZU  

              ve Vámi určené hodnotě pro Vaše blízké, platného na všechny služby  

               našeho hotelu - jídlo, ubytování, golf, vinotéka....                    

 


