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• Pondělí • 
Jehněčí kýta na víně se šťouchaným bramborem s mladou cibulkou 265,- Kč  

Pošírované kuřecí prso v delikátní paprikové omáčce s vínem s domácími špeclemi 220,- Kč 

Koprová omáčka s vařeným vejcem a vařeným novým bramborem 190,- Kč 

• Úterý • 
Srnčí svíčková z kýty s karlovarským knedlíkem, zdobené brusinkami 265,- Kč 

Konfitovaná vepřová krkovice s máslovou bramborovou kaší a listovým špenátem 230,- Kč 

Carpaccio z červené řepy na salátovém lůžku s kozím sýrem obalovaným v sekaných pistáciích 210,- Kč 

• Středa • 
Hovězí líčka na červeném víně s máslovou bramborovou kaší 250,- Kč 

Krůtí plátky na houbách s rýží míchanou s hráškem 230,- Kč 

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

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

Opékaná vinná klobása od řezníka Goldšmída s nastavovanou kaší 210,- Kč 

Staročeský houbový Kuba s kyselou okurkou 190,- Kč 

• Pátek •  

Srnčí svíčková z kýty s karlovarským knedlíkem, zdobené brusinkami 265,- Kč 
Trhané maso z pečené kachny podávané v bramborových lokších přelité švestkovou omáčkou 240,- Kč 

Čočka na kyselo se zvěřinovou klobásou a sázeným vejcem s kyselou okurkou 210,- Kč 

• Sobota • 
Kančí kýta na šípkové omáčce s bramborovými špalíčky 265,-  

Kuřecí roládka plněná tradiční nádivkou s bramborovou kaší a dušenou růžičkovou kapustou 230,- Kč 

Rybí burger s citrónovým dipem v rustikální housce s polníčkovým salátkem s hořčicovou zálivkou 210,- Kč 

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

Konfitovaná vepřová krkovice s máslovou bramborovou kaší a listovým špenátem 213,- Kč 

Staročeský houbový Kuba s kyselou okurkou 190,- Kč 

 

Polévka dle denní nabídky 55,- Kč 
 

Carpaccio z červené řepy a Staročeského Kubu vám rádi připravíme jako bezmasou večeři kdykoliv 

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  

Moučníky dle denní nabídky 


