
Předkrmy a polévkyPředkrmy a polévky
1 50 g Tatarák z lososa na salátě z pečené červené řepy, šlehaná ricotta, krémové balsamiko, kukuřičné nachos 135,-

2 80 g Carpaccio z jihoamerické hovězí svíčkové, strouhaný parmazán, sušená rajčata, yuzu majonéza, rukola, 
bylinková bageta

165,-

3 100 g Burgundská husí jatýrka s divokými brusinkami, pečivo 115,-

4 100 g Grilovaná kachní prsa, cibulové chutney, pepřová omáčka, pečivo 145,-

5 0,30 l Slepičí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a kořenovou zeleninou 60,-

6 0,30 l Jihočeská kulajda s hříbky a zastřeným vajíčkem 75,-

7 0,30 l Denní polévka – dle nabídky 60,-

Ryby a drůbežRyby a drůbež
8 200 g Pečené fi lety candáta na grilované středomořské zelenině, opékané zámecké brambory, holandská omáčka 260,-

9 200 g Pečený losos v čerstvě sekaném kopru, smetanovo-hořčičná omáčka, smažená celerová sláma 245,-

10 200 g Grilovaný fi let norského lososa, dušená zelenina Ratatouille, bylinkové pesto 245,-

11 150 g Pokrájená kuřecí prsa v křupavé krustě, grilovaná barbecue zelenina, šlehaná bylinková ricotta, kukuřičné nachos 220,-

12 200 g Pečená kuřecí prsa  plněná sýrem čedar a papričkami jalapeňo, omáčka Hoisin, zelný salát Coleslaw, 
grilované zámecké brambory

240,-

13 150 g Grilovaná kuřecí prsa, marinovaná v jogurtu a koření Tandoori, teplý salát z pečené červené řepy, mačkané avokádo, 
batátové hranolky

240,-

14 150 g Pečená husí jatýrka na dušených hřibech se šalotkou a marinovaným zeleným pepřem, bramborákové koháty 240,-



Burgery, těstoviny a saláty jako hlavní chodBurgery, těstoviny a saláty jako hlavní chod
15 200 g Mexický burger s papričkami jalapeňo a sýrem čedar – zeleninová salsa, grilovaná paprika, 

sezónní salát, BBQ majonéza, steakové hranolky
240,-

16 200 g Hovězí burger s opečenou anglickou slaninou a cibulovým chutney
– sezónní salát, rajčata, kyselý okurek, BBQ majonéza, steakové hranolky

240,-

17 200 g Chorizo burger se salátem Coleslaw – chorizo, avokádo, chipotle majonéza, sezónní salát, sušená rajčata 240,-

18 130 g Smetanové tagliatelle s pečeným norským lososem a listovým špenátem 195,-

19 130 g Tagliatelle s lístky grilované vepřové svíčkové, petrželkou a hříbkovým ragú 195,-

20 130 g Mísa čerstvých špenátových lístků, grilovaná kachní prsa, malinové balsamiko, hrušky, yuzu majonéza, kukuřičné nachos 240,-

21 1 ks Salát Caesar, zastřené vajíčko, avokádo, strouhaný parmazán, bylinkové kanapky 165,-

22 130 g Salát Caesar, grilovaná kuřecí prsa, cherry rajčata, strouhaný parmazán, bylinkové kanapky 185,-

23 130 g Salát Caesar, grilované kousky norského lososa, strouhaný parmazán, bylinkové kanapky 220,-

Steaková kuchyněSteaková kuchyně
24 150 g Restované hovězí nudle s červenou cibulí, fazolkami, papričkami red scorpion a omáčkou hoisin, 

zakysaná smetana, kukuřičné nachos     
270,-

25 200 g Sirloin steak s omáčkou ze smetany, marinovaného zeleného pepře a koňaku 280,-

26 200 g Grilovaný sirloin steak se sázeným vajíčkem a ostrou zeleninovou salsou, slaninový chips, naše bramboráčky 320,-

27 200 g Grilovaný rumpsteak na drceném pepři, restované fazolové lusky s anglickou slaninou, 
opékané zámecké brambory

320,-

28 200 g Grilovaný rumpsteak s dušeným listovým špenátem a pepřovou omáčkou, opékané zámecké brambory 320,-

29 200 g Grilovaná vepřová svíčková v bylinkové krustě, smetanové žampióny, batátové hranolky 240,-

30 200 g Vepřový steak na roštu, 2 ks opékané bavorské klobásky, restovaná cibule, cukrová kukuřice, 
steakové hranolky, tatarská omáčka

230,-
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230,-

31 200 g Smažený vepřový řízek „přes celý talíř“, šťouchané brambory s odlehčenou majonézou, dijonskou hořčicí a červenou 
cibulkou

195,-

32 200 g Anglická vepřová játra, tatarská omáčka, zelný salát, opékané brambory 175,-

33 400 g Ohnivá lví hříva /fl ambováno vinnou pálenkou/ (marinované nudličky ze čtyř druhů steakového masa s chorizo, 
žampióny, šalotkou, anglickou slaninou, vínem a feferonkou)
V ceně je zahrnuta mísa čerstvá zeleniny, bramboráčky a plněné tortilly.

490,-

PřílohyPřílohy
34 200 g Vařené brambory maštěné máslem 50,-

35 200 g Opékané zámecké brambory na olivovém oleji s bylinkami 50,-

36 150 g Smažené bramborové hranolky 50,-

37 150 g Smažené batátové hranolky 60,-

38 4 ks Naše bramboráčky 60,-

39 200 g Dušená rýže 50,-

40 200 g Grilovaná středomořská zelenina (cuketa, lilek, paprika, cibule, cherry rajčata) 85,-

41 200 g Restované fazolové lusky na anglické slanině s česnekem 75,-

42 200 g Dušená kukuřičná zrna na másle 75,-

43 1 ks Rozpečená bylinková bageta 50,-

Malé salátyMalé saláty
44 250 g Zelný salát Coleslaw 65,-

45 250 g Míchaný salát z čerstvé zeleniny 65,-

46 300 g Šopský salát 75,-



Dresingy, omáčkyDresingy, omáčky
47 70 g Tatarská omáčka, kečup 30,-

48 70 g Chipotle majonéza 30,-

49 70 g Barbecue majonéza 30,-

50 70 g Bylinkový dresink ze šlehané ricotty a zakysané smetany 30,-

Moučníky, zmrzlinyMoučníky, zmrzliny
51 Čokoládový fondant se šlehačkou a kopečkem rybízového sorbetu 95,-

52 Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 95,-

53 Smažená kulička vanilkové zmrzliny ve strouhaném perníku a mandlových lupínkách, horké brusinky 85,-

54 Kulička ovocného sorbetu – dle výběru 35,-

55 2 kop Míchaná zmrzlina se šlehačkou 70,-

56 1 kop Šťouchané jahody s cukrem, se šlehačkou a jahodovou zmrzlinou 85,-

57 2 kop Zmrzlinový pohár „Louskáček“  (ořechová zmrzlina, šlehačka, čokoládová poleva, griliáš) 85,-

Doplňky nejen k vínuDoplňky nejen k vínu
58 120 g Olivy – černé, zelené, plněné (dle nabídky) 80,-

59 200 g Výběr sýrů s olivami, sušenými rajčaty a ošatkou pečiva (aktuální druhy dle nabídky) 165,-

60 70 g Pražené španělské mandle na olivovém oleji a mořské soli 80,-

Seznam alergenů k uvedeným pokrmům obdržíte na vyžádání u obsluhy.
Na Vaše přání lze u většiny pokrmů připravit i poloviční porce v cenách 75 % z původní částky.
Jídelníček sestavil a jídla pro vás připravuje Jiří Kuřátko s kolektivem. Platné od 1. června 2022.


