JÍDELNÍ LÍSTEK
PŘEDKRMY
Marinovaný pstruh lososovitý, salát z polníčku a černé čočky
s limetkovým dressingem
115 Kč
(V) Zelený chřest v pražené strouhance orestovaný na přepuštěném másle,
zastřené vejce, domácí pečivo
(Možnost náhrady bezlepkovým pečivem.)

130 Kč

POLÉVKY
(*) Kuřecí vývar se zeleninou, pohankovými celestýnskými nudlemi
a s masovými knedlíčky
65 Kč
(*) (V) Svěží hráškový krém
75 Kč
(*) Valašská kyselice s klobáskou z jatek Machač
75 Kč

HLAVNÍ JÍDLA
(*) (V) Pohankové placky s rukolou, grilovanými cherry rajčátky
a s dressingem ze zakysané smetany
135 Kč
(V) Smažený sýr z farmy Menšík v celozrnné strouhance,
domácí hranolky nebo vařený brambor, tatarská omáčka
195 Kč
(*) Kuřecí supreme v bylinkovém másle s omáčkou Demi-glace,
bramborová kaše s medvědím česnekem
195 Kč

Burger s trhanou vepřovou krkovicí, smaženou cibulkou
a s domácí BBQ omáčkou, hranolky
180 Kč
Pomalu tažená hovězí plec, kedlubnová omáčka,
žemlový knedlík s pažitkou
230 Kč
Řízek z vepřové kotlety smažený na sádle,
vídeňský bramborový salát
195 Kč
(*) Grilovaná vepřová panenka s omáčkou ze zeleného chřestu,
bramborové rösti na přepuštěném másle
250 Kč
Čerstvá ryba dle denní nabídky

DĚTSKÁ JÍDLA
(*) Grilované kuřecí prso s pyré ze sladkého hrášku,
šťouchané brambory
125 Kč
Tagliatelle s vepřovým ragú a sýrem sklepník z farmy Menšík
(Možnost přípravy z bezlepkových těstovin.)

130 Kč
(Všechna grilovaná masa jsou připravena metodou Sous-vide.)

SALÁTY
Salát z římských listů s grilovaným kuřecím prsem,
se sýrem Sklepník z farmy Menšík a se zauzenou hořčičnou majonézou
150 Kč
(*) (V) Salát z rukoly a polníčku s jahodami, cherry rajčátky,
vlašskými ořechy a se sýrem labneh z farmy Menšík
145 Kč

DEZERTY
Mátová zmrzlina v bílé čokoládě
s drobenkou z kakaa a s jahodovou omáčkou
90 Kč
Domácí čerstvé zákusky dle denní nabídky

OSTATNÍ
Domácí pečivo
15 Kč
Chléb
10 Kč
Domácí tatarská omáčka nebo kečup
25 Kč

(V) – Vegetariánský pokrm
(*) – Bezlepkový pokrm
Používáme suroviny od regionálních nebo menších dodavatelů:







Maso – malokapacitní jatka Machač, Mořkov
Sýry – rodinná farma Menšík, Kunčice pod Ondřejníkem
Brambory – Libor Janečka, Chlebovice
Pohanka – mlýn Šmajstrla, Trojanovice
Zmrzlina – Gelati Onesti, T. Romanovský, Frenštát pod Radhoštěm
Káva Bongusto – rodinná firma, Terst, Itálie

Tým šéfkuchaře Martina Lekače a personál restaurace
Vám přejí dobrou chuť.
Za poloviční porci účtujeme 70% z ceny pokrmu.
Za porci přílohy navíc účtujeme 35 Kč.
Informace o alergenech jsou na vyžádání u obsluhy.

