
Pokrmy připravujeme z čerstvých sezónních potravin a produktů od malých farmářů.
Zakoupit si u nás můžete některé z našich produktů, podobně jako na farmářském trhu.

À la carte menu podáváme od 12:00, poslední objednávky přijímáme ve 22:00.

PAŠTIKY
Naše malá (cca 75 g) domácí paštika dle denní nabídky     120 Kč
Naše velká (cca 150 g) domácí paštika dle denní nabídky     210 Kč

VARIACE
Náš bůček a klobásy                          100 g / 150 Kč
Sýry z farmy Držovice (7)                             100 g / 150 Kč

POLÉVKA
Polévka dle denní nabídky                           95 Kč

PŘEDKRMY
Listový salát, hrášek, okurka, ředkvička, citrus, malina      160 Kč
Salát z pečených paprik, rajčata, kozí sýr, lískový oříšek, kopr (7, 8)    180 Kč
Tortellini, ricotta, máslová emulze, šalvěj (1, 3, 7)      190 Kč
Pstruh, křenový crème fraîche, hrášek, kopr, křupavá pohanka (4, 7)   210 Kč
Hovězí tartar, lanýžová majonéza, hnědý žampion, papírový chléb (1, 3, 10)  230 Kč
Hovězí carpaccio (8 měsíců suchého zrání), kikkoman, salát, hrášek (1, 6, 11)  250 Kč

HLAVNÍ JÍDLA
Vepřová kýta, houbová omáčka, špecle (1, 3, 9)      290 Kč 
Hrb ze zebu, křenová omáčka, karlovarský knedlík (1, 3, 7, 9, 12)    290 Kč
Dančí kýta, svíčková nebo šípková omáčka, karlovarský knedlík (1, 3, 7, 9)   290 Kč
Zvěřinové klobásky, zauzená čočka beluga, hořčičné semínko, cibule (7, 9, 10)  290 Kč

STEAKY - připravujeme na loji z Wagyu, podáváme se sezónní zeleninou
Stařená vepřová kotleta nebo krkovice (7)      200 g / 350 Kč
Stařený hovězí chuck roll, 150 dní dokrmený (7)     300 g / 735 Kč
Stařená hovězí vysoká roštěná, 200 dní dokrmená (7)     400 g / 1760 Kč
Wagyu chuck roll, 4 - 5 stupeň mramorování (7)     300 g / 1650 Kč

*Ceny steaků jsou orientační, cena je účtovaná podle přesné váhy.

DEZERTY
Krupicová kaše, slaný karamel, ovoce (1, 7)       120 Kč

Čísla uvedená v závorkách (1-14) označují alergeny, podrobnosti na požádání.

À LA CARTE MENU


