
   DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  

                                  28.05.2022 

Každý den je to jinak. S postupem času, v souvislosti se Země  

se  otáčením  a hrnců,  pekáčů a kastrolů do dna vyjedením  -  

ZMĚNY V  MENU VYHRAZENY.

…..............................................

                bramborová kaše                     35 Kč

                tatarka /majonéza                  35 Kč 

* DORTÍK denní nabídky

                kváskový chléb                        25 Kč

                z vajec od našich slepic

…..............................................

*BUCHTY, KOLÁČE, POHÁRY denní nabídky

* ZMRZLINA denní nabídky, základem 
z pasterovaného mléka od našich kraviček

M E N U

                grilovaná zelenina                    75 Kč

                hranolky                                   35 Kč

Chvaletice 47



z naší mlékárny
95 Kč

210 Kč

gratinovaný brambor

Dušené vepřové z našeho přeštíka

………………………………………………………

v mrkvi

245 Kč
houskový knedlík

Svíčková omáčka, hovězí z našeho chovu

205 Kč

Tataráček z pravé svíčkové

365 Kč

Dušený krk ve vlastní šťávě

235 Kč

 /majonéza, kyselá okurka, česnek, cibulka/
 topinky z našeho pečiva

hoblinky parmazánu

185 Kč

425 kč

parmazánový dresink

Roastbeef

465 Kč

maso z našeho chovu

maso z domácího chovu

zeleninový salát z naší zahrady

325 Kč

Holandský řízek
salátek, bramborové pyré

pečená červená řepa
salát ze zeleniny z našeho skleníku, 

kváskový chléb

Dětská porce svíčkové

……………………………………………….

Jemné vdolečky s jahodovou omáčkou

Pikantní křídla BBQ

a šlehaným tvarohem

Grilovaný sýr Halloumi z naší mlékárny

199 Kč

125 Kč
houskový knedlík

grilovaná zelenina

omáčka ze zeleného pepře

gratinované brambory chléb

pečený brambor

Steak z pravé svíčkové

85 Kč

Grilovaný losos
bramborové pyré s přepuštěným máslem

265 Kč

Jehněčí karé

divoké brusinky, lesní houby, kváskový chléb

Selský sýr z naší mlékárny

Pomazánka ze škvarků z našeho přeštíka  

z pravé svíčkové z našeho ekochovu

chřestové rizoto

na kváskovém chlebíku, sekaná cibulka

hovězí z našeho ekochovu

185 Kč

125 Kč

pesto z medvědího česneku a piniových oříšků

85 Kč

kváskový chléb 

Králičí paštika

85 Kč

s klobásou

……………………………………………………………

Frankfurtská polévka

85 Kč

M E N U 

CARPACCIO 

se zázvorem a kokosovým mlékem
Karotkový krém


