JÍDELNÍ LÍSTEK
PŘEDKRMY
Kančí paštika se švestkovým čatní a s domácí rustikální bagetkou
75 Kč
(V) Červená řepa marinovaná v pomerančích, zázvoru a medu
se šlehaným tvarohem a s domácí bulkou s černým sezamem
65 Kč
(Možnost náhrady bezlepkovým pečivem.)

POLÉVKY
Kuřecí vývar se zeleninou a šnečkem z játrové palačinky
65 Kč
(*) (V) Polévka z pečené Hokkaido dýně se zázvorem
a praženými dýňovými semínky
80 Kč
Fazolová polévka z uzených žeber z jatek Machač
70 Kč

HLAVNÍ JÍDLA
(*) Vepřová líčka na víně s karamelizovanou zeleninou a s bramborovou kaší
235 Kč
(V) Smažený sýr z farmy Menšík v kukuřičné strouhance
s hranolkami nebo vařeným bramborem a s tatarskou omáčkou
195 Kč
Pomalu dušené kančí na hříbkách s karlovarským knedlíkem
245 Kč

Holandský řízek s dvěma druhy sýrů z farmy Menšík, bramborovou kaší
a rajským salátem
205 Kč
(V) (*) Kontrabáš z pohanky, dýně Hokkaido a z brambor Grenaille
s trhaným salátem
170 Kč
Grilované kuřecí supreme se smetanovou hříbkovou omáčkou
a s noky opečenými na másle
195 Kč
Grilovaná vepřová panenka plněná švestkami s povidlovou omáčkou
a domácí bramborové placičky
255 Kč
Čerstvá ryba dle denní nabídky

DĚTSKÁ JÍDLA
(V) Makové noky s praženou strouhankou, máslem a mákem
110 Kč
(*) Grilované kuřecí prso se sladkou karamelizovanou mrkví
a s bramborovou kaší
120 Kč
(Všechna grilovaná masa jsou připravena metodou Sous-vide.)

SALÁTY
Směs listových salátů se zauzeným kachním prsem, praženými mandlemi,
grepem, dressingem z lesního ovoce a s domácí rustikální bagetkou
160 Kč
(V) Směs listových salátů s grilovanou dýní, sýrem z farmy Menšík, marinovanou
řepou, medovým dressingem a s domácí rustikální bagetkou
145 Kč
(Možnost náhrady bezlepkovým pečivem.)

DEZERTY
Lívance se zakysanou smetanou ochucenou medem, griliášem
a s ananasovou zmrzlinou Gelati Onesti
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.

