
                tatarka /majonéza                  35 Kč 

              neděle 19.03.2023

                grilovaná zelenina                  115 Kč

                hranolky                                   55 Kč

*BUCHTY, KOLÁČE, POHÁRY denní nabídky

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

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

M E N U

                z vajec od našich slepic

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

* DORTÍK denní nabídky

                kváskový chléb                        35 Kč

                bramborová kaše                     45 Kč

"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

    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  



245 Kč

krkovice z našeho přeštíka

bramborový salát

Plátky pečeného bůčku
z našeho přeštíka

365 Kč

"VITANY" grilovaný sýr

……………………………………………….

Česnekový krém s krutony   85 Kč

kysané zelí

Carpaccio

Boršč se zakysanou smetanou    95 Kč

95 Kč

Vepřové špalíčky na černém pivě

145 Kč

199 Kč

Smažený vepřový řízek

brusinky

maso z našeho přeštíka

bramborové knedlíky

……………………………………………….

110 Kč

Smažený karbanátek

Čerstvý sýr z naší mlékárny

Svíčková omáčka

z pravé svíčkové, kváskový chléb

185 Kč

M E N U 

hovězí zadní z našeho chovu
houskový knedlík

karamelizovaná cibulkaLahůdková paštika

vejmrda, pečivo

Jemné domácí lívance

náš domácí sýr, výroba na způsob halloumi

Dětská svíčková
houskový knedlík

135 KčHovězí krk po burgundsku

sýr z naší mlékárny

maso z našeho chovu

Filet z lososa
bramborové pyré s listy špenátu

285 Kčbramborové pyré
217 Kč

plněné sušenými rajčátky

……………………………………………….

maso z domácího chovu

grilovaný sýr Vitany, kyselá okurka

pravá svíčková

 hranolky, tatarka

parmazánové rizoto

313 Kč

 pečený brambor

 majonéza, kyselá okurka, česnek, cibulka

Tataráček 

Steak z pravé svíčkové

285 Kč

omáčka ze zeleného pepře

545 Kč

mačkané brambory s cibulkou

Burgr z našeho hovězího
v křupavé bulce

kyselá okurka

285 Kč

z našeho chovu

275 Kč 125 Kč

135 Kč

jahodová omáčka, šlehačka

bramborové pyré

vařené brambory, naše tatarka

295 Kč

růžový pepř, pikantní omáčka z Griotů
z našeho přeštíka

Dětský smažený sýr

grilovaná červená řepa

 topinky z našeho pečiva

Kuřecí prsíčko sous vide


