
JÍDELNÍ LÍSTEK

RESTAURACE

PŘEDKRMY

Carpaccio Classico ( jemné plátky hovězího, bazalkové pesto,
balzamiková redukce, Grana Padano, toast )

150,-

Paprika plněná marinovaným řeckým sýrem ( gratinovaná ) 

95,-

Tygří krevety Sweet&Chilli ( restované krevety se sladkou
chilli omáčkou, bagetka ) 

180,-

POLÉVKY

Kuřecí vývar s kořenovou zeleninou a nudlemi

45,-



RYBY

Steak z lososa s listovým špenátem a piniovými oříšky

280,-

PASTA

Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino

120,-

Tagliatelle s kuřecím masem a brokolicí ( bazalkové pesto,
smetana )

180,-

HLAVNÍ JÍDLA

Nelsonův meč ( špíz z kuřecího masa, zelenina, omáčka z
lesních hub )

210,-

Vepřová panenka v karibském koření ( se třemi druhy dipu )

230,-



Krakonošův oheň ( vepřový steak, smetanová omáčka, cibule,
chilli )

170,-

Smažený vepřový řízek

140,-

300g Rumpsteak z plemene Angus s fazolkami na slanině a
balzamikovým dipem

420,-

Tagliata na rozmarýnu ( plátky z rumpsteaku Angus na horké
pánvi s rozmarýnem a zeleným pepřem marinovaným v brandy,

bagetka )

320,-

Smažený sýr, tatarská omáčka 

130,-

DĚTSKÁ JÍDLA

Kuřecí řízeček s hranolkami

95,-



Domácí Cheeseburger s hranolkami

110,-

Tortilla plněná kuřecím masem a zeleninou

110,-

2ks Palačinka s marmeládou a šlehačkou

80,-

SALÁTY

Caprese

120,-

Šopský salát

90,-

Salát s grilovaným kozím sýrem ( listové saláty, rajčata, med,
vlašské ořechy )

190,-

Fitness salát ( listové saláty, rajčata, okurka, kuřecí
maso,corn flakes, bylinkový dresing )

180,-



PŘÍLOHY

Hranolky 40,-

Domácí americké brambory 40,-

Restované brambory s rozmarýnem a česnekem 50,-

Pečená brambora se zakysanou smetanou 50,-

Restovaná zelenina 70,-

Bylinková bagetka 40,-

OMÁČKY

Tatarská omáčka 30,-

Majonéza 30,-

Česnekový dip 30,-

Houbová omáčka 40,-

Pepřová omáčka 40,-

Kečup 20,-



DEZERTY

Čokoládový fondant s lesním ovocem

105,-

Jamajský banán ( restovaný banán, domácí karamel, vanilková
zmrzlina, šlehačka )

95,-

Zmrzlinový pohár s medvídky ( vanilková, jahodová,
čokoládová zmrzlina, Gummy Bears, šlehačka )

85,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

95,-


