
Seznam alergenů

Seznam alergenů (A): 1)  Obiloviny obsahující lepek: 1/1 pšenice, 1/2 žito, 1/3 ječmen, 
1/4 oves, 1/5, špalda, 1/6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, 2) Korýši 

a výrobky z nich, 3)  Vejce a výrobky z nich, 4) Ryby a výrobky z nich, 5) Podzemnice olejná 
(arašídy) a výrobky z nich, 6)  Sójové boby (sója) a výrobky z nich, 7) Mléko a výrobky z něj, 
8) Skořápkové plody: 8/1 mandle, 8/2 lískové ořechy, 8/3 vlašské ořechy, 8/4 kešu ořechy, 8/5 

pekanové ořechy, 8/6 para ořechy, 8/7 pistácie, 8/8 makadamie a výrobky z nich, 9)  Celer 
a výrobky z něj, 10)   Hořčice a výrobky z ní, 11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich, 
12)  Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2, 

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj, 14) Měkkýši a výrobky z nich.

 = bezlepkové        = vegetariánské      = sous-vide (nízkoteplotní úprava ve vakuu)

Menu
Sledujte nás:



Masité hlavní chody

Kuřecí a hovězí maso si vybíráme z lokálních farem a statků.

179 Kč
170g  Pečená sekaná v cibuli a slanině, bramborová lepenice s kyselým zelím  

(A: 3, 7, 12) 

140g  Jelení roláda se špekem na smetaně, domácí karlovarský knedlík, šípková 
zavařenina z rodinné manufaktury v Hradci Králové, šlehačka  

(A: 1/1, 3, 6, 7, 9, 10, 12)

195 Kč
200g  Steak z vepřové kotlety v hořčičné krustě, kroupový „kuba“ s houbami, 

vepřový krupón (A: 1/1, 7, 9, 10, 12) 

260g  Ravioly plněné štikou, ryzlinková omáčka s parmazánem, šupinky ze sladkých 
brambor (A: 1/1, 4, 6, 7, 12)

235 Kč
170g Náš vyhlášený kachní konfit, červené pomerančové zelí, domácí špekové 

knedlíky (A: 1/1, 3, 7, 9, 12)

230g Kuřecí supreme s kůží z kuřete z domácího chovu, citrónové nočky, cuketové 
hranolky, koňakové velouté (A: 1/1, 3, 6, 7, 9, 12)  

180g  Vepřová panenka v pancettě, krémové risotto s hlívou ústřičnou, řapíkatý celer 
(A: 7, 9, 12) 

285 Kč
250g  Hovězí flank steak, demi glace s pečeným česnekem, brambory Grenaille, 

celerové pyré (A: 6, 7, 9, 12) 

390 Kč
220g Filírovaný jelení steak, jeřabinová redukce s červeným vínem N.E.R. Hrabal, 

hruška s badyánem, máslové brambory s pažitkou (A: 7, 12) 

360g Pomalu tažené jehněčí kolínko, nastavovaná květáková kaše, grilované 
žampióny (A: 6, 7, 9, 12) 

Dezerty

Milujeme svěží chutě a umíme to i bez lepku! 

89 Kč
120g  Krupicová bábovička, ovocný žahour, citrónový zákys s vanilkovým luskem 

(A: 1/1, 3, 6, 7, 12) 

90g Smetanový sorbet „matcha“, mučenka (A: 6, 7, 12) 

115 Kč
1ks  Pošírovaná hruška, avokádovo-čokoládová pěna (A: 6, 7, 12)  

2ks Griliáš, omáčka z bílé čokolády, višňová redukce (A: 6, 7, 8/2, 8/3, 12)  

Domácí pečivo

25 Kč
Výběr z domácího pečiva (A: 1/1, 1/2, 11) 

40 Kč
Výběr z domácího pečiva bez lepku  

Předkrmy

Předkrmy ve skleničkách si nakládáme sami.  
Stejně tak pečivo je připravované s péčí a podle našich vlastních receptur.

85 Kč
120g  Vepřový bok a plecko ve skle, nakládané mini-okurčičky s cibulí  

(A: 12) 

 

125 Kč
90g  Kozí žervé, pistácie, vinná redukce z červené řepy, chlebový lupínek  

(A: 1/1, 6, 7, 8/7, 12) 

100g  Nakládaný tvarůžek ve skle, červená cibule, pažitka, cherry rajčátko, domácí 
opečený chléb (A: 1/1, 1/2, 7, 12) 

100g  Jemná telecí paštika s vinným želé ve skle, šalotky v ostružinovém medu  
(A: 12) 

195 Kč
130g  Tatarák z jeleního masa, česnek, cibulový salátek s brusinkami, domácí 

opečený chléb (A: 1/1, 1/2, 3, 12)

Zeptejte se naší obsluhy. Ráda Vám na výběr nabídne bezlepkové pečivo.

Polévky

Polévka je základ, proto ji připravujeme z poctivých surovin. 

39 Kč
0,25l  Drůbeží vývar, krupicový nok, kuřecí maso, kořenová zelenina (A: 1/1, 3, 7, 9)

65 Kč
0,3l  Vinná cibulačka, domácí lučina, opečený chlebový lupínek (A: 1/1, 7, 12) 

0,3l  Studená polévka dle aktuální nabídky a nálady  
(informaci o alergenech v polévce si vyžádejte u obsluhy) 

Bezmasé hlavní chody

Pro milovníky bezmasých pokrmů anebo jen tak.

165 Kč
220g  Pečená brambora s houbovou fáší, rozhuda s pažitkou, fenyklový salát  

s hruškou (A: 7, 11, 12) 

175 Kč
220g  Zapečené košíčky s kozím sýrem, listový salát s kapary, limetová zálivka  

(A: 1/1, 3, 6, 7, 12) 

280g Cuketové bábovičky s gorgonzolou, pečená červená řepa, rukolové pesto, 
listový salátek (A: 1/1, 3, 7, 12) 


