
 

LETNÍ MENU 
 

                            PPPPOLÉVKAOLÉVKAOLÉVKAOLÉVKA     
 
 
      

                    0,25 l0,25 l0,25 l0,25 l                                                                                                Krém z čerstvých rajčat,Krém z čerstvých rajčat,Krém z čerstvých rajčat,Krém z čerstvých rajčat,    
s bazalkovým pestem a smetanou,s bazalkovým pestem a smetanou,s bazalkovým pestem a smetanou,s bazalkovým pestem a smetanou,    

2 ks. toustu, máslo2 ks. toustu, máslo2 ks. toustu, máslo2 ks. toustu, máslo    
                                                                                                                                                       

135,135,135,135,---- Kč Kč Kč Kč             

                SSSSALÁT            ALÁT            ALÁT            ALÁT                
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        

        
                    130 g130 g130 g130 g     Kuřecí prsíčko (bio kuře z české ekologické farmy) Kuřecí prsíčko (bio kuře z české ekologické farmy) Kuřecí prsíčko (bio kuře z české ekologické farmy) Kuřecí prsíčko (bio kuře z české ekologické farmy)     

s listovým salátem a blas listovým salátem a blas listovým salátem a blas listovým salátem a blanšírovanou kořenovou zeleninou, nšírovanou kořenovou zeleninou, nšírovanou kořenovou zeleninou, nšírovanou kořenovou zeleninou,     
dresink ze zakysané smetany s česnekem, bramborové chipsy dresink ze zakysané smetany s česnekem, bramborové chipsy dresink ze zakysané smetany s česnekem, bramborové chipsy dresink ze zakysané smetany s česnekem, bramborové chipsy     

    
   290,290,290,290,---- Kč Kč Kč Kč  

                                

            HHHHLAVNÍ CHODLAVNÍ CHODLAVNÍ CHODLAVNÍ CHOD     
    

                                                                                    
                3 ks3 ks3 ks3 ks                                        Telecí líčka pomalu dušená na červeném víněTelecí líčka pomalu dušená na červeném víněTelecí líčka pomalu dušená na červeném víněTelecí líčka pomalu dušená na červeném víně    

(extra jemné a (extra jemné a (extra jemné a (extra jemné a křehké maso) bylinkový knedlíček,křehké maso) bylinkový knedlíček,křehké maso) bylinkový knedlíček,křehké maso) bylinkový knedlíček,    
smetanový černý kořen, zdobené lupínky zsmetanový černý kořen, zdobené lupínky zsmetanový černý kořen, zdobené lupínky zsmetanový černý kořen, zdobené lupínky z    černého kořenečerného kořenečerného kořenečerného kořene    

                                      
                                                                              490,490,490,490,---- Kč Kč Kč Kč 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                    
            

                1 ks1 ks1 ks1 ks                                                    Filátko z čerstvého regionálního pstruha,Filátko z čerstvého regionálního pstruha,Filátko z čerstvého regionálního pstruha,Filátko z čerstvého regionálního pstruha,    
pečeného na olivovém oleji, krátce podušenápečeného na olivovém oleji, krátce podušenápečeného na olivovém oleji, krátce podušenápečeného na olivovém oleji, krátce podušená    

mladá kapusta, pažitkový sosmladá kapusta, pažitkový sosmladá kapusta, pažitkový sosmladá kapusta, pažitkový sos    
                                      

                                                                              320,320,320,320,---- Kč Kč Kč Kč    
 

        

DDDDEZERT               EZERT               EZERT               EZERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            

            1 ks1 ks1 ks1 ks                                                                            Čokoládové soufflé (85% kakaa)Čokoládové soufflé (85% kakaa)Čokoládové soufflé (85% kakaa)Čokoládové soufflé (85% kakaa)    
domácí jahodová marmeláda zdomácí jahodová marmeláda zdomácí jahodová marmeláda zdomácí jahodová marmeláda z    čerstvých jahod,čerstvých jahod,čerstvých jahod,čerstvých jahod,    

mátovomátovomátovomátovo----llllimetková zmrzlina vlastní výrobyimetková zmrzlina vlastní výrobyimetková zmrzlina vlastní výrobyimetková zmrzlina vlastní výroby    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        285,285,285,285,---- Kč Kč Kč Kč    
                                       

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        


