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• Pondělí • 
Králík Cibulář se šťouchaným bramborem s petrželkou 240,- Kč 

Karbanátek z divočáka s petrželkovým bramborem a s dipem z hrubozrnné hořčice a medu 210,- Kč 
Nové brambory s tvarohem a máslem hojně sypané pažitkou 190,- Kč 

• Úterý • 
Dančí guláš provoněný badyánem se mšenským kváskovým chlebem 230,- Kč 

Bramborové taštičky plněné uzeným masem zdobené kysanou smetanou a praženou cibulkou 
s cuketovým zelím 210,- Kč 

Koprová omáčka se zastřeným vejcem a vařeným novým bramborem 190,- Kč 

• Středa • 
Konfitované kachní stehýnko glazované redukcí z červeného vína a rybízové marmelády s opečeným 

bramborem 240,- Kč 
Pečený kapří filet na bylinkách se salátem z grilované zeleniny (cuketa, lilek, paprika) 210,- Kč 

Smažený obalovaný květák s petrželovým bramborem a domácí tatarkou 190,- Kč 

• Čtvrtek • 
Hovězí líčka na červeném víně se šťouchaným bramborem s máslem 250,- Kč 

Krůtí roládka ochucená pomerančovo-šalvějovým máslem s rýží míchanou s hráškem 230,- Kč  
Ovocné knedlíky zdobené tvarohem a ovocným pyré (plněné sezónním ovocem) 210,- Kč  

• Pátek • 
Vepřová žebra na Lobečském stoutu, pikantní červené fazole s domácím dalamánkem 265,-  

Pošírované kuřecí prso s estragonovou omáčkou s hráškem a mrkvovo-bramborovým pyré 220,- Kč 
Pečený kapří filety dle tradičního receptu Petra Voka se salátem z čočky a pohanky 210,- Kč 

• Sobota • 
Grilovací menu – samostatná nabídka 390,- Kč 

Konfitovaná vepřová krkovice s máslovou bramborovou kaší a listovým špenátem 210,- Kč 
Srnčí svíčková z kýty s karlovarským knedlíkem, zdobené brusinkami 265,- Kč 

• Neděle • 
Jehněčí kýta na víně se šťouchaným bramborem s mladou cibulkou 250,- Kč  

Pošírované kuřecí prso v delikátní paprikové omáčce s vínem s domácími špeclemi 220,- Kč 
Carpaccio z červené řepy na salátovém lůžku s kozím sýrem obalovaným v sekaných pistáciích 210,- Kč 

 

Součástí večeří je salátový bar 
Např. mrkvový salát s jablkem a pomerančem, dále čerstvá krájená zelenina, listové saláty, krájené 

olivy, kukuřice, balkánský sýr, různé druhy zálivek  
 

• Nabídka moučníků • 
Aktuální nabídku naleznete vždy na nabídkové tabuli v jídelně 


