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AKCE: ke každému menu   0,5l  BIO levandulová limonáda  50,- 
  Poloviční porce v době poledního menu nepodáváme. 

Přijímáme stravenky GASTRO PASS (Sodexo) a TICKET RESTAURANT (Edenred) platné  

na rok 2018. Na stravenky nevracíme!!!!! 

 

PONDĚLÍ: Francouzská masová polévka s těstovinou      25,- 

 150g Kuřecí CORDON BLEU s máslovým bramborem a okurkem   100,- 

 150g Vepřové rizoto sypané sýrem se salátem z červeného zelí a cibulky  100,- 

 500g Svatomartinská husa s červeným zelím se skořicí a bílým kysaným zelím  315,-  

  s variací domácích knedlíků 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

ÚTERÝ :   Fazolkový krém s krutonky    (vitální kuchyně) 25,- 

 150g Kuřecí prsíčka Tandoori masala s cizrnovými placičkami   103,- 

          (vitální kuchyně) 

 150g Smažený karbanátek s bramborovou kaší sypanou jarní cibulkou   99,- 

 500g Svatomartinská husa s červeným zelím se skořicí a bílým kysaným zelím  315,-  

  s variací domácích knedlíků 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

STŘEDA  :   Uzená polévka s kroupami        25,- 

 150g Domácí burger s trhaným husím masem, karamelizovaným jablkem s cibulí,  119,- 

  opečenou slaninkou a brusinkovou majonézou     

 150g Lasagne se špenátem a kuřecím masem       (...ze světových  kuchyní)  103,-  

 500g Svatomartinská husa s červeným zelím se skořicí a bílým kysaným zelím  315,-  

  s variací domácích knedlíků 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

ČTVRTEK :  Karotkový krém s jablky a zázvorem   (vitální kuchyně) 25,- 

150g Krůtí prsíčko Saltimbocca se zeleninovým bulgurem (vitální kuchyně) 109,- 

 150g Smažený sýr se šunkou a hranolkami s domácí tatarskou omáčkou   109,- 

 500g Svatomartinská husa s červeným zelím se skořicí a bílým kysaným zelím  315,-  

  s variací domácích knedlíků 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

PÁTEK: Pórková polévka s vejcem a bramborem       25,- 

 150g Steak z vepřové krkovičky pečený na cibuli, česneku a rozmarýnu   103,- 

  s americkým bramborem 

 150g Trhané husí maso s kysaným zelím a bramborovými lokšemi   115,-  

 500g Svatomartinská husa s červeným zelím se skořicí a bílým kysaným zelím  315,-  

  s variací domácích knedlíků 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

 

Jídla na objednávku: 

 150g    Kuřecí prsíčka na bylinkovém másle se šťouchaným bramborem  139,-                                 

 100g    Smažený sýr, hranolky, tatarka        125,- 

 

  Všechna jídla mohou obsahovat alergeny. Informace o alergenech  obsažených  

  v pokrmech žádejte u obsluhy.  

 Váhy masa jsou uváděny v syrovém stavu. Změna poledního menu vyhrazena. 

       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....   


