
        

STUDENÝ PŘEDKRM / TEPLÝ PŘEDKRM 
 

Carpaccio z kedlubny se smrkovým olejem a lehce uzeným okounem   119 Kč 

 

Kukuřičná placka s pikantním trhaným kuřecím, sýrem chedar, limetovou  

majonézou a nakládanými okurkami         139 Kč 

 

POLÉVKY 
 

Zanzibar se zázvorem, chilli a zeleninou         95 Kč 
 

Hovězí vývar se zeleninou, masem a nudlemi        75 Kč 

               

HLAVNÍ JÍDLA 
 

Hovězí pastrami v chlebu s medovou hořčicí, nakládaným zelím,  

červenou cibulí a sýrem se smaženými bramborami a slaninovou majonézou  275 Kč 
 

Vepřová žebra v silné marinádě s naším pivem, teplým šalotkovým salátem  

s kořenovou zeleninou a opečeným chlebem      295 Kč 
 

Vepřová panenka s hříbkovým ragú a bramborovým pyré s černým kořenem  290 Kč 
 

Tvarohové nočky s kuřecími kousky, grilovanou zeleninou 

a smetanovou omáčkou         245 Kč 
 

Těstoviny s hříbky ve smetanové omáčce s parmezánem     245 Kč  
 

Ravioli s uzeným okounem, řeřichovou omáčkou a marinovaným žloutkem  230 Kč  
 

Špagety s česnekem, chilli, olivovým olejem a parmezánem    210 Kč 
 

Parmazánové krémové risotto s čerstvým pepřem, rukolou a semínky   210 Kč  

 

                            JÍDLA INSPIROVÁNA AFRIKOU               
 

Swahilské kuřecí curry se zeleninou, chlebem chapati, rýží  

a mango-okurkovým salátem        320 Kč 
 

Filátko z nilského okouna s teplým cizrnovým hummus 

a černou čočkou Beluga s kukuřicí        310 Kč 
 

Namibijský hovězí flap steak s cibulovou omáčkou  

a pečenou bramborou plněnou šlehaným špekem                 360 Kč 
 

 

 
 



 
 

SALÁTY 

 

Hlávkový salát s kuřecím masem, dressingem z podmáslí a ředkvičkami   

 s hráškem, krutony a čerstvým sýrem       210 Kč 
 

Teplý farmářský salát s brambůrky, slaninou, zeleninou, 

pošírovaným vejcem a parmezánem        190 Kč 

 

DĚTSKÁ JÍDLA 
 

Nilský okoun s bramborovými hranolkami a citronovým creme fraiche   139 Kč 
 

Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a zeleninovým salátem   125 Kč 
 

Těstoviny s rajskou omáčkou a kuličky z mletého masa     110 Kč 

 

DEZERTY 
 

Teplý hruškový koláč „krambl“ s vanilkovou drobenkou 

a zmrzlinou slaný karamel            89 Kč 
 

Cheesecake dle denní nabídky         95 Kč  
 

Kopeček zmrzliny nebo sorbetu dle denní nabídky      45 Kč 

 

JÍDLA K PIVU 
            

Pečený vepřový bůček s uzenou majonézou, šalotkou, ředkvičkami  

a bramborovou slámou         145 Kč 
 

Naše opečená klobása s medovou hořčicí, nakládanou zeleninou  

a opečeným chlebem          155 Kč 
 

Pečené vepřové ve vlastní šťávě zalité sádlem s nakládanými okurkami a pečivem 120 Kč 
 

Škvarková pomazánka s čerstvým pepřem, jarní cibulkou a naším chlebem               95 Kč 
 

Utopenec z Hamplova špekáčku v pikantním nálevu s beraními rohy  

a cibulí s naším chlebem         105 Kč 

 

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ / CHAKULA CHEMA 
 


