
       

Předkrmy / StarterS
Tlačenka s cibulí a octem (0) / Collared pork with onion and vinegar (0) 90 Kč
Pražská šunka od kosti s křenem (12) / Prague ham from bones with horseradish (12) 120 Kč
Nakládaný hermelín (7) / Pickled „Hermelin“ cheese (7) 120 Kč
Utopenci s cibulí (0) / Pickled sausages with onion (0) 130 Kč
Sýrové prkénko českých sýrů (7) / Selection of Czech cheeses (7) 150 Kč 
Slaný louhovaný preclík (100 g) (1,3,7) / Salty leavened pretzel (100 g) (1,3,7) 35 Kč

Saláty / SaladS
Coleslaw salát (7,9) / Colesalaw salad (7,9) 80 Kč 
Rajčatový salát s cibulí a zakysanou smetanou (7)    80 Kč 
Tomato salad with spring onion and sour cream (7) 

Polévka / SouP
Gulášová polévka (1) / Goulash soup (1) 55 Kč

Hlavní cHody / main courSeS
Pečená kuřecí křidélka v medovo pivní marinádě (6)    160 Kč 
Roasted chicken wings in honey beer marinade (6) 
Pomalu pečené česnekovo zázvorové kuřecí paličky (6)    160 Kč 
Slowly baked garlic ginger chicken legs (6) 
Vepřový řízek na sádle (1,3,7) / Pork schnitzel fried on lard (1,3,7) 155 Kč
Vepřová žebra sous vide v pikantní červené omáčce (6)   220 Kč 
Pork ribs sous vide in a spicy red sauce (6)  
Hovězí guláš na černém pivu s feferonkou (0) / Beef goulash on black beer with pepperoni (0) 245 Kč
Hovězí jazyk s křenovou omáčkou (1,7,9) / Beef tongue with horseradish sauce (1,7,9) 190 Kč
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PříloHy / Side diSHeS
Opečené brambory (0) / Roasted potatoes (0) 40 Kč
Mačkané brambory s jarní cibulkou (0) / Mashed potatoes with spring onion (0) 40 Kč
Domácí bramboráčky (1,3,7) / Home potato pancakes (1,3,7) 50 Kč
Jasmínová rýže (0) / Jasmine rice (0) 40 Kč
Houskový knedlík (1,3,7) / Bread dumplings (1,3,7) 40 Kč
Špekový knedlík (1,3,7,12) / Bacon dumplings (1,3,7,12) 50 Kč
Grilovaná kukuřice (0) / Grilled corn (0) 50 Kč 
Čerstvé pečivo (1,3,7,11) – 2 ks / Fresh bread (1,3,7,11) – 2 pcs 10 Kč

dezerty / deSSertS
Palačinka s náplní dle výběru – jablkovo čokoládová (1,3,7,8)  95 Kč
 – meruňková marmeláda 
 – banán a lískové ořechy
Pancake with a filling of choice – apple-chocolate (1,3,7,8)  95 Kč
 – apricot jam 
 – banana and hazelnuts 

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
The information contained on allergens provide service at the customer‘s request.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.  
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
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