JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

PŘEDKRMY
Domácí smetanový sýr, pšeničné krekry

145 Kč

fíkový med, rakytníková marmeláda, vlašské ořechy

Naše zvěřinová klobása a sušená vepřová panenka, domácí kváskový chléb

155 Kč

kvašená zelenina, trnková hořčice

Sekaný hovězí tartar s uzeným čedarem, suché topinky (nebo na sádle)

195 Kč

s marinovanými houbami enoki, pohankovou krupicí, konfitovaný žloutek, pivní emulze

POLÉVKY
Slepičí vývar

69 Kč

s julienne zeleninou, játrovými knedlíčky, domácí vaječné semolinové nudle

Staročeská kyselice, brambory v popelu
naše kysané zelí, podmáslí, hřiby, vejce

95 Kč

HLAVNÍ CHODY

Dýňové ravioly, parmazán

235 Kč

šalvějová domácí ricotta, pekanové máslo, sekt

Uzený celer, zimní salát

255 Kč

pistácie, brynza, vinagrette z granátového jablka, chlebový chips

Filet candáta, skandinávský bramborový salát

315 Kč

zavařená pečená řepa, řepná majonéza, hořčice, kopr

Kuřecí supreme, krokety

295 Kč

jemná nádivka, lanýže, kaštany, krémová houbová omáčka, houbový olej

Vepřová panenka a marinovaný bůček, langoš

275 Kč

pyré z červeného zelí, popcorn z vepřové kůže, jablko, cider

Zauzené kachní prso, pyré z fialových brambor

395 Kč

jalovcová a borovicová sůl, šípková omáčka, hořká čokoláda

Jelení svíčková na smetaně, perníkové knedlíky

265 Kč

kandované brusinky, domácí perník, skyr

Tenderloin steak, pálený topinambur, brambory v popelu

445 Kč

pražené lískové ořechy, porter, ječmenný slad, demi-glace

Flank steak grilovaný na uhlí, fritované gratinované brambory

345 Kč

uzené máslo, Taleggio, dijonský sorbet, grilovaný římský salát, pukaná hořčice, husí sádlo

Mc Limon burger s uzenou slaninou, domácí hranolky

295 Kč

hovězí vyzrálé maso, domácí bulka, cibule, salát, kyselé okurky, rajče,
čedar, majonéza z pečeného česneku

Uzená hovězí žebra, domácí hranolky

295 Kč

javorový sirup, slaninová drobenka, naše kvašená zelenina

Sekaný hovězí tartar s uzeným čedarem, suché topinky (nebo na sádle)
s marinovanými houbami enoki, pohankovou krupicí, konfitovaný žloutek, pivní emulze

375 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
Dětská jelení svíčková na smetaně, knedlíček, brusinky

155 Kč

Přírodní kuřecí plátek, domácí smažené hranolky

155 Kč

Smažený kuřecí řízek s máslovými brambůrky, náš ovocný kompot

155 Kč

Kynuté buchtičky s horkou vanilkovou omáčkou

155 Kč

DEZERTY
Dýňový koláč, naše perníková zmrzlina

145 Kč

mascarpone, lískooříšková drobenka, sníh

Kynuté buchtičky s horkou vanilkovou omáčkou

155 Kč

rum, rozinky, ricotta, citrón

Petit four

155 Kč

variace našich čokoládových pralinek – kávový kaštan, slaný karamel, dýňový sorbet,
čokoládový lanýž

Domácí dezerty dle denní nabídky
Domácí zmrzlina dle denní nabídky

35 Kč

ŠESTICHODOVÉ DEGUSTAČNÍ MENU

950 Kč

Nutná objednávka 24 hodin předem
Doporučené vinné párování k degustačnímu menu:
3 druhy vína
5 druhů vín

180 Kč
300 Kč

DOPORUČUJEME K PIVU
Naše zvěřinová klobása a sušená vepřová panenka, domácí kváskový chléb
Flank steak grilovaný na uhlí, fritované gratinované brambory

155 Kč
345 Kč

Uzená hovězí žebra, domácí smažené hranolky

295 Kč

Hovězí tatarák s uzeným chedarem, topinky

375 Kč

MC Limon burger s uzenou slaninou, domácí hranolky

295 Kč

DOPORUČUJEME K VÍNU
Domácí krémový sýr, pšeničné krekry
Filet candáta, skandinávský bramborový salát

145 Kč
315 Kč

Uzený celer, zimní salát

255 Kč

Sýrové prkénko dle aktuálního výběru sýrů i z místních farem pro dvě osoby

295 Kč

60 g Pražené solené mandle

95 Kč

