
35 Kč

1 Ks Nehvizdský utopenec s cibulí, náš chléb 49 Kč

1 Ks Nehvizdský nakládaný hermelín, beraní roh, náš chléb 69 Kč

100g Davelský gothaj s octem a cibulí, náš chléb 74 Kč

1ks Grilovaný hermelín s brusinkami, pečivo 89 Kč

150g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovým terčem, naše houskové knedlíky 135 Kč

150g Nehvizdský hovězí kotlík, naše houskové knedlíky 135 Kč

200g Smažený řízek z vepřové krkovičky s nakládanou okurkou a citrónem 110 Kč

250g Pečené kachní stehno, červené zelí, variace knedlíků 159 Kč

800g
Vepřové koleno sous-vide, podávané s čerstvým křenem, hořčicí, feferonkami 
a náš chléb

259 Kč

450g Vepřová žebra sous-vide s domácí marinádou, křenem a náš chléb 189 Kč

450g Hovězí žebra sous-vide s domácí marinádou, křenem a náš chléb 205 Kč

200g Grilovaná vepřová panenka s nivovou omáčkou, restované fazolky, krokety 179 Kč

200g Kuřecí steak zapečený  s anglickou slaninou a sýrem, šťouchané brambory 164 Kč

200g
Steak z vepřové krkovičky s restovanými fazolkami s anglickou slaninou 
česnekem a cibulkou, hranolky

169 Kč

150g
Grilovaný steak z lososa s listovým špenátem a smetanou, gratinované 
brambory s parmazánam

169 Kč

200g S trhaným vepřovým masem, ledovým salátem, rajčaty a cibulovou marmeládou 139 Kč

200g
S kuřecími stripsy, ledovým salátem, rajčaty, nakládanou cibulkou a pikantním 
dresinkem

139 Kč

STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK

Něco na zub k pivu

Naše speciality

Polévka dle denní nabídky

Wrap

Hlavní nabídka



150g Smažený kuřecí řízek, citrón, nakládaná okurka 115 Kč

150g Smažené kuřecí stripsy, pikantní dip 115 Kč

120g Smažený hermelín s brusinkami/naše tatarská omáčka 109 Kč

120g Smažený sýr Eidam, naše tatarská omáčka 109 Kč

300g Kousky grilovaného lososa s listovým salátem, dresinkem a bagetkou 149 Kč

300g Salát Caesar s kuřecím masem a krutóny 139 Kč

300g Zeleninový salát s kuřecímy stripsy a dresinkem 139 Kč

300g
Grilovaný hermelín s vlašskými ořechy, zeleninovým salátem, brusinkovým 
dresinkem a opečenou bagetkou

135 Kč

180g
Cheese Burger - hovězí maso, sezamová bulka, dijónská majonéza, ledový 
salát, rajče, nákladaná okurka, červená cibule, sýr + hranolky

159 Kč

180g
Bacon Burger - hovězí maso, dvojitá anglická slanina, sezamová bulka, dijónská 
majonéza, ledový salát, rajče, nákladaná okurka, červená cibule + hranolky

159 Kč

180g
Burger s trhaným masem - trhané vepřové maso, sezamová bulka, cibulová 
marmeláda, ledový salát, rajče, nakládaná okurka, červená cibule + hranolky

159 Kč

180g
Jalapeňos Burger - hovězí maso, sezamová bulka, dijónská majonéza, ledový 
salát, rajče, červená cibule, sýr, jalapeňos papričky + hranolky

159 Kč

45 Kč

79 Kč

129 Kč

69 Kč

Přílohy: Houska, náš Chléb 5 Kč

Hranolky, Krokety, Americké brambory, Šťouchané brambory, Vařené 
brambory, Bramboráčky, Fazolové lusky s anglickou slaninou

39 Kč

15 Kč

Plněné bramborové taštičky s jahodami, zakysanou smetanou, moučkovým cukrem a 
nutelou

Omáčky: Nivová, Houbová, Pepřová, BBQ

Horké ovoce se zmrzlinou a šlehačkou

Burgry

Dezerty

Čokoladový dortík se zmrlinou a šlehačkou

Smažená jídla

Saláty

Dezert dle denní nabídky


