JÍDELNÍ LÍSTEK

Aperitivy - start k chuti

Biftek Macek, obloha, frity

400,-

Živáňská jehla, šťouchané brambory

250,-

Cinzano, Martiny

60,-

Campari

60,-

Becherovka

50,-

Něco pro mladé

Slivovice

60,-

Domácí hamburger, hranolky, obloha

180,-

Domácí cheeseburger, hranolky, obloha

190,-

Domácí baconburger, hranolky, obloha

200,-

Velká porce hranolků s kečupem a tatar. o.

99,-

Předkrmy
Pražská šunka s křenovou šlehačkou

60,-

Uzený losos na salátovém listu, toast

120,-

Domácí nakládaný Hermelín

75,-

Ryby, možské potvory

Marinované Matjesy s cibulí

60,-

Filet z lososa na grilu

Domácí polévky

Pstruh po mlynářsku

200,-

Grilované krevety na česnekovém másle 5 ks.

300,-

Staročeská bramboračka

50,-

Dařbujánova česnečka

50,-

Něco k vínu a pivku

Polévka dle denní nabídky

50,-

Míchaný sýrový talíř

Bezmasá jídla, těstoviny
Italské Gnocci s kuřecím masem v sýr. omáčce

170,-

220,-

180,-

Míchaný obložený talíř masový, pečivo, máslo

190,-

Mix grilovaných klobás, hořčice, křen, pečivo

190,-

Italské Gnocci s kousky grilovaného lososa

180,-

Přílohy, omáčky

Smažené žampiony, hranolky, tatarská omáčka

160,-

Hranolky, americké brambory

Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka

160,-

Šťouchané brambory

39,-

Bramboráčky 3ks

39,-

Mlsoun, sýr mix gril, hranolky, tatarská omáčka 200,Zapečená restovaná zelenina v sýrové omáčce

160,-

Něco pro mlsné jazýčky
Domácí míchaný tatarák, česnek, topinky 4 ks.

230,-

Tataráček z lososa, toast bílý, máslo

180,-

39,-

Tatarská omáčka

39,-

Steaková omáčka

39,-

Kyselá okurka

39,-

Máslo porce

39,-

Přílohy, omáčky

Tradiční česká bašta
Pražský guláš, houskový knedlík

169,-

Vepřová, knedlík, zelí

169,-

Kachní stehno, zelí, míchaný knedlík

180,-

Srnčí ragů na víně, míchaný knedlík

200,-

Svíčková na smetaně, brusinkový terč, knedlík 180,300g Pražský talíř
300,(kachna, vepřová, klobása, zelí, mích. knedlík)

Šopský salát

75,-

Řecký salát, olivy, olivový olej, bazalka, ovčí sýr 150,Salát César – gril. kuřecí prsa, dresink, krutony

180,-

Salát Capresse – rajčata, mozzareka, bazalka

125,-

Variace salátů s lososem a pomeranči

180,-

Salát s tuňákem a sázeným vejcem

150,-

Salát s grilovanými krevetami

180,-

Sladká tečka, moučníky

Speciality, jídla na grilu 200g
169,-

Babiččin jablečný štrůdl

49,-

Špikovaná panenka slaninou na grilu

180,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou

80,-

Kuřecí kapsa plněná (šunka, suš. švestka)

180,-

Domácí palačinky s ovocem a šlehačkou

99,-

Kuřecí steak s mozzarelou a tomaty

169,-

Zmrzlinový pohár „Kobra“

80,-

Smažený kuřecí řízek, okurka

169,-

Babiččiny řízečky 3ks

179,-

Svíčková Stroganoff podávaná s rýží

180,-

Biftek na zeleném pepři

380,-

Biftek Nelson (sázené vejce, slanina)

380,-

Biftek s restovanými žampiony

380,-

Kuřecí prsa s omáčkou z modrého sýra

Nabídka dne - pro gurmány (300g)
Argentinský hovězí steak Agnus, frity

350,-

Ceny obsahují DPH a jsou konečné.
Pečivo na vyžádání – košíček mix pečiva 40,Pro držitele naší karty poskytujeme slevu na jídlo
20%

