
 

Jídelní lístek
*

Předkrmy a saláty
150g Salát z ledových lístků a polníčku, s kozím sýrem, 

brusinkami a kapkou lanýžového oleje  7
149,- Kč

100g Salát Caesar s grilovanými kousky kuřete (100g),
ančovičkovým dresinkem a krutony  1,4,7

149,- Kč

110g Kachní paštika zabalená ve slaninovém kabátku, 
zdobená jarní cibulkou, opékaný toast  1

109,- Kč

*

Polévky
Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi  1,9

49,- Kč

Zámecká cibulová polévka, opékaný toast se sýrem  1,7,9

49,- Kč

Další polévka dle nabídky, k doptání u obsluhy



*

Ryby
230g Filet ze pstruha pečený na citronovém olivovém oleji 
               a bylinkách, podávaný s restovanou kořenovou 

zeleninou a brambory  4,7,9

279,- Kč

170g Filet z candáta pečený na rozmarýnu, přelitý jemnou 
máslovou omáčkou z bílého vína s kapkou citronu,  

hráškové pyré  4,7

349,- Kč

*

Hlavní chody
150g Grilovaný kuřecí steak podávaný s čerstvým špenátem 

a dýňovým pyré  7
229,- Kč

200g Vepřová panenka pečená do růžova, podávaná 
s restovanými fazolkami na slanině a šťouchanými brambory 

s jarní cibulkou  7
289,- Kč

180g Domácí roštěná na houbách, dušená rýže  1,7

239,- Kč

Bořč se zakysanou smetanou a koprem 7
129,- Kč 

*



Pokrmy dle dobových receptur
180g Tradiční svíčková na smetaně s domácím žemlovým 

knedlíkem a jablíčkem vařeným ve víně  1,3,7

239,- Kč

210g Pečené králičí stehýnko na slanině s červeným zelím 
a bramborovým knedlíkem  1,3

239,- Kč

250g Pečená vepřová kotletka s kostí, smetanovou omáčkou 
s houbami, podávaná s opékaným bramborem ve slupce  7

279,- Kč

150g Kuře Vlasta Burian – grilované kuřecí proužky podávané 
na širokých nudlích, ochucených česnekem a s kandovanými 

jablky v červeném víně 1,3,7

179,- Kč

350g Do křupava pečené kachní stehýnko s kroupovým rizotem  
1,7

239,- Kč

*

Těstoviny
300g Penne s pikantní rajčatovou omáčkou, sušenými rajčaty, 

zdobené parmazánovými hoblinkami 
a kapkou lanýžového oleje  1,3,7

179,- Kč

*



Bezmasé pokrmy
Restovaná sezónní zelenina na olivovém oleji (150g/75g),

opékaný toast  1
99,- Kč / 59,- Kč

300g Ovocné kynuté knedlíky s borůvkami, sypané cukrem 
a skořicí, přelité rozpuštěným máslem  1,3,7

139,- Kč

450g Domácí bramborové hranolky 
s tatarskou omáčkou nebo kečupem 

69,- Kč

*

Dětské pokrmy

100g Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambůrky s máslem            
a pažitkou 7

/možné připravit i ve variantě úpravy přírodního řízku/
129,- Kč

100g Lehké kuřecí rizoto sypané sýrem  7
129,- Kč

2ks Tenoučké palačinky s belgickou čokoládou 1,3,7
99,- Kč

*



Dezerty
Šťavnatý jablečný štrůdl podávaný s vanilkovým krémem

      90,- Kč 1,3,7

Vanilková panna cota s lesním ovocem 7
60,- Kč

Vyšlehaný tvaroh s omáčkou z belgické čokolády  7
60,- Kč

Zmrzlina s čokoládovo-karamelovým přelivem 7
/na výběr vanilková nebo čokoládová/

69,- Kč

*

Něco k pivu…
150g Domácí škvarky se solí a chlebem 1

69,- Kč

250g Pomalu pečený bůček za studena podávaný se 
sterilovanou zeleninou, hořčicí, křenem a chlebem  1,10

149,- Kč

*

Něco k vínu…
Mandle, kešu oříšky dle nabídky  8

69,- Kč




