
Jídelní lístek

Polévky

0,4l Česneková polévka s vejcem, sýrem a krutóny (1,3,7,9)  45,-

0,4l Silný masový vývar s trhaným masem, zeleninou a nudlemi (1,3,9)  44,-

0,4l Polévka dle denní nabídky (1,3,7,9,12)  41,-

K pivu

250g Vepřový sulc s cibulí, octem a pečivem  76,-

200g Tatarský biftek (falešná hovězí svíčková), 14 kusů topinek (1,3,10)  244,-

100g Pikantní masová směs na topince sypaná sýrem (1,3,7)  79,-

100g Mix mini řízečků s kyselou okurkou a chlebem (1,3,7)  69,-

2ks Pikantní utopenci z naší kuchyně (1,3)  75,-

150g Smažené grundle s česnekovým dresinkem, citronem a opečenou bagetkou (1,3,4,7)   68,-

250g Bramborové lupínky s dipy (3,7)  69,-

Ryby

200g Grilovaný losos v mořské soli s mačkanými bramborami (4,7)  198,-

200g Grilovaný losos s bylinkovou krustou, restovanou letní zeleninou s bramborovou kaší (1,4,7)  196,-

200g Grilovaný losos se smetanovou omáčkou a špenátovými bramborami (4,7)  196,-

1ks Pstruh pečený na másle s hráškovým pyré, opečeným citronem a vařenými bramborami (4,7)  172,-

1ks Pstruh na roštu s lehkým zeleninovým salátem a opečenou bagetkou (1,4,7)  177,-

200g Candát na másle a kmínu s vařenými bramborami s pažitkou (4,7)  319,-

České speciality

300g Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou a bramborovým pyré s hrubozrnou hořčicí (7,9,10)  298,-

200g Hovězí maso v pepři se zelím a bramborovým knedlíkem z naší kuchyně (1,3,7)  152,-

200g Kuřecí směs s hlívou ustřičnou, fazolkami, zeleninou a slámovými hranolkami / rýží 198,-

200g Smažený kuřecí řízek s vařenými bramborami  171,-

200g Smažený vepřový řízek s vařenými bramborami (1,3,7)  177,-

200g Smažená telecí játra se steakovými hranolkami a tatarskou omáčkou (1,3,7,10,12)  144,-

700g Pečená vepřová žebra na černém pivu a medu (hořčice, křen, okurky, kozí rohy, chleba) (1,3,7,10,12)  242,-

1500g Pečené zadní koleno s omáčkou (hořčice, křen, fefronky, okurky, kozí rohy, chleba) (1,3,10)  291,-
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Masa z grilu

400g Hovězí T-Bone steak s omáčkou Demi glace, grilovanými fazolkami a opečenými bramborami  476,-

250g Top Blade steak s horčicovou omáčkou, restovanými cibulkami a steakovými hranolkami (1,7,19)  329,-

300g Vídeňská hovězí roštěná se sázeným vejcem, silnou omáčkou a mysliveckými bramborami (3,9)  334,-

200g Vepřová panenka s omáčkou z nákládaného zeleného pepře a štouchanými bramborami (1,7,9)  235,-

200g Grilované palce z vepřové panenky se zeleným chřestem, silnou omáčkou a steakovými hranolkami (1,7)  226,-

200g Filírovaná hovězí roštěná s brusinkovou omáčkou, směsí salátů a opečenou bagetkou (1,3,7)  252,-

200g Kuřecí prso na grilu s restovanými fazolkami se slaninou, silnou omáčkou a rýží (1,9)  217,-

200g Filirované kuřecí prso s hříbkovou omáčkou a opečenými bramborami s jarní cibulkou (1,7,9)  223,-

200g Steak z krkovice se šunkou, sázeným vejcem a steakovými hranolkami (1,3,9)  227,-

Těstoviny

300g s mletým hovězím masem, drcenými rajčaty, česnekem, sypané sýrem Gran Biraghi (1,3,7,12)  186,-

300g s vepřovou panenkou, směsí hříbků, červenou cibulí a smetanou (1,3,7,9)  181,-

300g s kuřecím masem, drcenými rajčaty, slaninou, cibulkou, sypané sýrem Gran Biraghi (1,3,7,9)  156,-

Burgery a sendviče

250g RUP burger (hovězí maso, slanina, čedar, sázené vejce, kyselá okurka, salát, rajče, cibulka, majoneza,

hranolky/salát Coleslaw) (1,3,7,10,11)  229,-

200g Burger s trhaným vepřovým masem (vepřová plec, slanina, čedar, karamel. cibule, salát, rajče,

kyselá okurka, majoneza, BBQ,hranolky/salát Coleslaw) (1,3,7,10,11)  192,-

200g Vegetariánský burger s hlívou ustřičnou (cuketa, paprika, lilek, hlíva ústřičná, kyselá okurka,

rajče, majoneza, hranolky/salát Coleslew) (1,7,10)  185,-

120g Kuřecí sendvič (kuřecí prso, rajče, okurka, salát, rajče, čedar, česnekový dresink, salát Coleslaw) (1,3,7)  152,-

120g Hovězí sendvič (hovězí maso v pepři, dijon. hořčice, kys. okurka, rajče, cibule, ementál, majoneza) (1,3,7,10)       163,-

Saláty a bezmasá jídla

300g Letní listový salát se smaženými nugetami z lososa, mrkví, cherry rajčaty, ředkvič. a opeč. bagetkou (1,3,4,7)  162,-

300g Velký zeleninový salát s jogurtovým dresinkem a smaženými grundlemi (1,3,4,7)  141,-

300g Selský listový salát se zastřeným vejcem, cherry rajčaty, okurkou, gril. slaninou a opeč. bagetkou (1,3,7) 128,-

300g Listový salát v dres. Ceasar s kuřecím masem, másl. krutóny, syp. sýrem G. Biraghi s op. bagetkou (1,3,4,7) 165,-

1ks Grilovaný hermelín s brusinkami, směsí salátů a opečenou bagetkou (1,3,7)  128,-

120g Grilovaný kozí sýr na směsi salátů s opečenou řepou, sypaný vlašskými ořechy s opečenou bagetkou (1,3,7,8)  159,-

200g Pečená hlíva ústřičná na česneku a tymiánu s bramborovou kaší (7)  145,-

300g Grilovaná letní zelenina se sýrem Feta a grilovanými semínky s opečenou bagetkou (1,3,7,11)  126,-
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Dětská jídla

100g Kuřecí nugetky s bramborovou kaší (1,3,7)  89,-

100g Smažené rybí prsty s bramborovou kaší (1,3,4,7)  85,-

100g Kuřecí plátek ve vlastní šťávě s rýží (1,7)  79,-

200g Krupicová kaše s máslem, sypaná cukrem a přelitá čokoládový topingem (1,7)  76,-

Dezerty

2ks Palačinky se slaným karamelem, ovocem, ořechy a šlehačkou (1,3,7,8)  84,-

2ks Palačinky s čokoládou, ovocem, zmrzlinou a šlehačkou (1,3,7,8)  89,-

1ks Flambovaný banán se zmrzlinou a ovocem (1,3)  77,-

1ks Čokoládový fondán se šlehačkou a malinovým přelivem (1,3,7)  79,-

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou (1,3,7)  78,-

Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou (3,7)  74,-

Omáčky

Pepřová omáčka (7,9)  30,-

Houbová omáčka (7,9)  35,-

Demi glace (9)  40,-

Brusinková omáčka  35,-

Tatarská omáčka (3,7)  28,-

Majonéza (3)  25,-

Hořčice (10)  23,-

Kečup  23,-

Pikatní dresink (3,7)  28,-

Česnekový dresink (3,7)  28,-

Chilli omáčka  28,-

BBQ omáčka  31,-

Tennessee omáčka  31,-
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Potravinové alergeny

1/ Obiloviny obsahující lepek (konkrétně pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, komut) 2/ Korýši 3/ Vejce 4/ Ryby 5/ Jádra podzemnice olejné 

(arašídy) 6/ Sojové boby 7/ Mléko 8/ Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, 

pistácie) 9/ Celer 10/ Hořčice 11/ Sezamová semínka 12/ Oxid siřičitý 13/ Vlčí bob (lupina) 14/ Měkkýši

Jídelní lístek

Přílohy

250g Vařené brambory  38,-

250g Hranolky  40,-

250g Bramborové chipsy  40,-

250g Bramborová kaše (7)  40,-

250g Štouchané brambory (7)  40,-

250g Rýže  38,-

250g Opečené brambory  40,-

300g Grilovaná letní zelenina  67,-

5ks Opečená bagetka (1,7)  30,-

Ošatka pečiva (1,3)  30,-


