
    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  

"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 *

Chvaletice 47

                bramborová kaše                     35 Kč

                kváskový chléb                        25 Kč

                z vajec od našich slepic

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

* DORTÍK denní nabídky

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

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

M E N U
*BUCHTY, KOLÁČE, POHÁRY denní nabídky

                grilovaná zelenina                    75 Kč

                hranolky                                   35 Kč

                tatarka /majonéza                  35 Kč 

                     sobota 03. 12. 2022



265 Kč

215 Kč

sýr z naší mlékárny

z našeho přeštíka

Dětský  kuřecí řízek

hořčicová omáčka, jasmínová rýže

houskový knedlík Buchtičky se šodó
265 Kč 125 Kč

Plněné bramborové knedlíky uzeným masem

z našeho přeštíka

červené zelí

Kuřecí roláda 

maso z domácího chovu

bramborový salát

Filet z candáta
bramborové pyré, topinambur, hrášek

plněná špenátem z naší zahrady

Kuřecí řízečky

bramborová máslová kaše

495 Kč

hovězí z našeho chovu

Burger s trhaným vepřovým masem

Penne s boloňskou omáčkou

285 Kč

sýr z naší mlékárny

Smažený karbanátek

195 Kč

z našeho přeštíka 

Pomalu tažený hovězí krk

 topinky z našeho pečiva

Tataráček z pravé svíčkové

245 Kč

 majonéza, kyselá okurka, česnek, cibulka

bramborové pyré s máslem

195 Kč

…………………………………………………….

"VITANY" grilovaný sýr
náš domácí sýr, výroba na způsob halloumi

skořicové červené zelí, škvarkové placičky
245 Kč

BBQ omáčka, hranolky, chilli majonéza

maso z našeho chovu

naše tatarská omáčka, vařený brambor
135 Kč

Pečená krkovice na česneku a cibuli

Dětská porce smaženého sýru

135 Kč
máslová bramborová kaše

M E N U 

95 Kč

Čerstvý sýr

Steak z pravé hovězí svíčkové 
omáčka ze zeleného pepře, pečený brambůrek

310 Kč
145 Kč

pošírovaná hruška v červeném víně

245 Kč

kváskový chléb s tvarohem

55 Kč

275 Kč

Carpaccio

z naší mlékárny, hruškové čatný

 Kulajda           85 Kč

kváskový chléb

z pravé svíčkové, kváskový chléb

…………………………………………………….

Škvarková pomazánka

Česnečka         85 Kč

Plátky pečeného husího prsíčka

"Drvoštěp" 

185 Kč

145 Kč

85 Kč

Svíčková omáčka
hovězí zadní z našeho chovu

210 Kč

Delikátní husí paštička

husa z domácího chovu

 pečená červená řepa z naší zahrady, dýňové pyré

…………………………………………………….

zázvorový přeliv, naše pečivo

kváskový chléb


