Studené předkrmy
50g Uzený norský losos s jogurtovou omáčkou, kapari a bylinkami
1p Míchaný salát z čerstvé zeleniny s výběrem dresingu dle Vašeho přání
( italský bylinkový, francouzský medový, jogurtový s česnekem )

150,malý 100,velký 150,-

Polévky

1p Silný kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi s čerstvou petrželkou

60,-

1p Hráškový krém s proužky uzeného lososa, smetanou a bylinkovými krutonky

60,-

Maso ne

1p Klasické zeleninové Ratatouille s lilky, cuketou, tomaty, česnekem a tymiáne

210,-

1p Gnocchy se smetanovou omáčkou s růžičkami brokolic a mandlemi

210,-

1p Smažený sýr s hranolkami a tatarsko omáčkou

250,-

Pasta

1p Farfalle s pečeným lilkem, paprikami a opraženým kuřecím masem

210,-

1p Gnocchi se smetanovým špenátem a grilovaným krůtím masem

210,-

1p Gnocchi se sýrovou omáčkou, sypané do křupava opečenou anglickou slaninou

210,-

1ks

Česká kuchyně

¼ kachny pečené se zázvorem a kmínem, kysané zelí,bramborové knedlíky s cibulkou
270,-

160g Svíčková na smetaně s brusinkami a citrónem, houskový knedlík

250,-

160g Plzeňský hovězí guláš s opečenou klobásou a cibulí máčenou v pivě, podávané
s bramboráčky a houskovým knedlíkem

250,-

Ryby

200g Pstruh grilovaný s lískovými jádry, zakápnutý citrónem a bílým vínem

280,-

160g Losos pečený na másle s mandlemi a bílým pepřem, podávý se studenou jogurtovou
omáčkou s bylinkami
340,-

Doporučujeme

180g Tournedos z nejlepšího kousku pravé svíčkové, vázaný v anglické slanině, servírovaný s
bylinkovým máslem a sosem se stříbrnými cibulkami
350,200g Biftek na drceném pepři se žampionovým přelivem

350,-

160g Tournedos ze svíčkové gratinovaný se sýrem gorgonzola a smetanou

350,-

200g
300g
400g

Dobře naložený rumpsteak z hovězího roštěnce ukrojený
a připravený dle Vašeho přání, přelitý pepřovou nebo žampiónovou
omáčkou

290,340,380,-

200g Vepřová kotleta grilovaná s česnekem, cibulí a gorgonzolou

270,-

180g Kuřecí prsíčka grilovaná se šalvějí, gratinovaná se šunkou a sýrem mozzarella

270,-

180g Steak z krůtích prsou marinovaný v rozmarýnovém oleji, pečený na pánvi s cibulí,
česnekem a tomaty
270,-

1p americké brambory
1p vařené brambory

Přílohy

50,-

50,-

1p pommes frites

50,-

1p bramborové krokety

50,-

1p opečené brambory
1p dušená rýže

50,-

50,-

Sladká tečka

1p Lívance s borůvkami a zakysanou smetanou

180,-

1p Pečené hrušky s omáčkou z lesního ovoce a kuličkou zmrzliny

160,-

1p Palačinky Zlatá Lyra se šlehanou smetanou a sekanými lískovými jádry

160,-

1p Pravý medovník zdobený šlehačkou

160,-

1p Vanilková zmrzlina zalitá horkým ovocem

160,-

