Menu
Cena / Price
(CZK)

Předkrmy • Appetizers • Vorspeisen
Sezonní variace listových salátů
Seasonal salad greens
Blattsalat - Saisonvariation

119,-

Hovězí tatarák ve studeném kouři
Cold-smoked beef tartare
Rindertatar im kalten Rauch

189,-

Polévky • Soups • Suppen
Domácí gulášová polévka
Homemade beef goulash soup
Hausgemachte Gulaschsuppe

84,-

Jihočeská kulajda z šumavských hub s vejcem a koprovým pestem
South Bohemian “kulajda“ made from wild mushrooms with egg and dill pesto
Südböhmische Suppe „Kulajda“ mit Böhmerwald-Pilzen, Ei und einem Dill-Pesto

84,-

Saláty • Salads • Salate
Variace listových salátů s trhaným kuřecím masem a zastřeným vejcem
Salad greens with pulled chicken breast and poached egg
Blattsalatvariation mit gegrillter Hähnchenbrust, pochiertem Ei

239,-

Salát s červenou řepou a kozím sýrem
Salad with beet root and goat cheese
Saisonsalat mit Roter Bete und Ziegenkäse

169,-

Salát s rybou dle denní nabídky *
Salad with the fish of the day *
Salat mit Fisch des Tages *
*Denní nabídku vám sdělí váš číšník nebo šéfkuchař • *Please ask your waiter or the chef • *Fragen Sie bitte Ihren Kellner oder Chef
Pro ty, co neradi maso • Vegetarian dishes • Unser Angebot für Vegetarier
Čerstvé těstoviny s omáčkou z pečených paprik a ovčím sýrem
Fresh pasta with homemade creamy roasted red pepper sauce and sheep cheese
Frische Pasta mit gebackener Paprika-Sauce, Schafskäse

189,-

Žemlové knedlíky s houbovým ragú
Bread dumplings with mushroom ragout
Semmelknödel mit Pilzragout

189,-

Dezerty • Dessert • Desserts
Domácí dezerty dle denní nabídky
Homemade desserts of the day
Hausgemachte Desserte des Tages

78,-

Něco k vínu • Tapas to wine • Zum Wein
Výběr českých sýrů 100 g / 200 g
Seasonal Czech cheese platter
Tschechische Käseplatte

149,- / 296,-

Nakládané olivy s česnekem, extra panenský olej
Pickled olives with garlic, extra virgin olive oil
Eingelegte Oliven mit Knoblauch, extra natives Olivenöl

109,-

Domácí kapří hranolky
Homemade carp chips
Hausgemachte Karpfen-Pommes

179,-

Něco malého k pivu • Beer snacks • Zum Bier
Domácí škvarková pomazánka s chlebem
Home-made pork crackling spread with fresh bread
Griebenschmalzbrot

109,-

10 ks kuřecích křidélek marinovaných v hrubozrné hořčici a medu
10 chicken wings marinated in whole grain mustard and honey
10 Stück Hähnchenflügel mit Honig-Senf-Marinade

249,-

Steakové hranolky s variací omáček
Steak fries with a variety of sauces
Steak Pommes mit verschiedenen Saucen

129,-

bezlepkový pokrm • gluten-free		

vegetariánský pokrm • vegetarian meal

Informace o alergenech obsažených v pokrmech je možné dostat na vyžádání.
Information about allergens contained in meals provided upon request.
Informationen über Allergene in Lebensmitteln enthalten sind auf Anfrage zu erhalten

