STUDENÉ PŘEDKRMY
Škvarková pomazánka s cibulkami, okurky cornichons, cibulový chléb
65 Kč
Variace marinovaného a zauzeného sýru z farmy Menšík, pohankový chléb (V)
95 Kč
Paštika z kachních jater ochucená portským vínem s cibulovou marmeládou, toast
95 Kč

POLÉVKY
Kuřecí vývar s játrovou palačinkou, zeleninou a nudlemi
40 Kč
Kulajda s hříbky a zastřeným vejcem
50 Kč
Gulášová z hovězího krku s fazolemi adzuki
60 Kč

HLAVNÍ CHODY
Bramborové knedlíky plněné uzenou krkovicí z jatek Machač
s červeným kysaným zelím
155 Kč
Smažený kuřecí řízek na přepuštěném másle s brambory grenaille a pažitkou
170 Kč
Kroupové rizoto s pečenými houbami portobello,
s vlašskými ořechy a sýrem Ondráš z farmy Menšík (V)
175 Kč

Grilované kuřecí supreme se sýrem z farmy Menšík, valašskou slaninou a kapustou,
s bramborovým pyré se smetanou
180 Kč
Krůtí ragú, jasmínová rýže
185 Kč
Smažený farmářský sýr z farmy Menšík v černém sezamu na trhaném salátku,
s vařeným bramborem nebo smaženými hranolky,
tatarská omáčka s vařeným vejcem (V)
185 Kč
Čerstvé těstoviny s omáčkou z loupaných rajčat s grilovanou dýní, sušenými rajčaty
a sýrem Ondráš z farmy Menšík (V)
190 Kč
Hovězí plec na víně s opečenými bramborovými noky
195 Kč
Grilovaná vepřová panenka s kroupovým rizotem a omáčkou z lišek
205 Kč
Grilovaný filet pstruha lososovitého s koprovou omáčkou
s brambory grenaille a pažitkou
215 Kč

SALÁTY
Směs trhaných listových salátů s cherry rajčaty, vlašskými ořechy, pohankou,
nakládaným sýrem z farmy Menšík a s řepnými chipsy (V)
150 Kč
Salát z římských listů se zauzeným grilovaným krůtím prsem
a sýrem Ondráš z farmy Menšík
170 Kč

DEZERT
Trhanec s marmeládou a griliášem
70 Kč

ZÁKUSKY Z NAŠÍ CUKRÁRNY DLE DENNÍ NABÍDKY
K přípravě používáme pouze kvalitní suroviny a mléčné produkty.
Nepoužíváme polotovary.

Používáme suroviny od místních a regionálních farmářů a dodavatelů:





sýry - rodinná farma Menšík Kunčice pod Ondřejníkem
domácí brambory - Chlebovice (Libor Janečka)
pohanka - mlýn Šmajstrla Trojanovice
maso - malokapacitní jatka Machač Mořkov

Za poloviční porci účtujeme 70% z ceny jídla.
Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy.
(V) vegetariánská jídla.

Dobrou chuť Vám přeje tým kuchařů pod vedením Martina Lekače.

