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Polévka dle denní nabídky 55,- Kč 
 

Součástí ceny 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  

 
• Pondělí • 

Dančí guláš provoněný badyánem zdobený křenem se mšenským kváskovým chlebem 230,- Kč 
Srbské žebírko (vepřová kotleta, teplé barevné papriky) s pečeným bramborem 240,- kč 

Kynuté ovocné knedlíky (sezónní ovoce) s tvarohem, přelité máslem 220,- Kč 

• Úterý • 
Plněné papriky mletým masem s rajskou omáčkou a houskovým knedlíkem 240,- Kč 

Francouzské brambory (uzené maso, vejce) podávané s kyselou okurkou 215,- Kč 
Smažený obalovaný květák s bramborem a domácí tatarkou 215,- Kč 

• Středa •  
Vepřová líčka na lobečském stoutu s rozpečenou bagetkou 240,- Kč 

 Kachní stehýnko pečené na zázvoru s jablky a bramborovými špalíčky 265,- Kč 
 Grilovaný hermelín s brusinkovou majonézou, studený salát z pečené zeleniny, bagetka 225,- Kč 

• Čtvrtek •  
Poctivý holandský řízek s bramborovou kaší o kyselou okurkou 220,- Kč 

Krůtí játra na červeném víně s domácí tatarkou a pečenými bramborami na bylinkách 240,- Kč 
Smažené květákové placičky s vařeným bramborem sypaným pažitkou 205,- Kč 

• Pátek •  
Srnčí ragú na červeném víně se žampiony a s máslovými krupicovými noky 260,- Kč  

Pečené špikované krůtí stehno s glazovanou mrkví, hráškem a dušenou basmati rýží 235,- Kč 
Čekankový salát s jablky a čerstvým kozím sýrem 215,- Kč 

• Sobota • 
SAMOSTATNÉ GRILOVACÍ MENU 

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

Koprová omáčka s vařeným hovězím krkem, vejcem natvrdo a houskovým knedlíkem 255,- Kč  
Čočka na kyselo se zvěřinovou klobásou a sázeným vejcem s kyselou okurkou 225,- Kč 

 
 

Moučníky dle denní nabídky 


