
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polední menu  
 

Pondělí 21. 11. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Naše kulajda se zašlehaným vejcem   19,- / 25,- 
200g Slepice na paprice podávaná s naším houskovým knedlíkem   75,-   

200g Smažená drůbeží játra s vařeným bramborem a domácí tatarkou   75,-   
 

Úterý 22. 11. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zeleninový vývar s vaječným svítkem   19,- / 25,-  
150g Vepřový vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem   75,-  
350g Těstovinový salát s tuňákem, červenou cibulí a rukolou   75,-   

 
 

Středa 23. 11. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Krémová česnečka s krutony   19,- / 25,-  
350g Brynzové halušky se špekem   75,-  

120g Znojemské hovězí nudličky s dušenou rýží   75,-   
 

Čtvrtek 24. 11. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Slepičí vývar s vaječným kapáním   19,- / 25,-  
300g Bramborové šišky s mákem, máslem maštěné   75,-   
150g Uzenářský špíz z klobásek s nastavovanou kaší   75,-   

 
Pátek 25. 11. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Martinova dršťková polévka   19 ,- / 25,-  
300g Špagety aglio olio s tyrolským špekem   75,-  

150g Smažený holandský řízek s bramborovým salátem   75,-   
 

Pečivo 
Polický rohlík  5,- 

1/4 Náš škvarkový chléb  15,- 
 

Jídla z polední nabídky vydáváme od 11:00 do 14:00 
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tip našich pánů kuchařů 
(pro 2 a více osob) 

1 kg našeho uzeného pstruha na bylinkách, podávaný s naším domácím oříškovým chlebem, 
máslovými brambůrkami a koprovým dresingem 

499,-   

 
Zvěřinové speciality 

21. 11.  -  4. 12. 2016  
 

Předkrm 

100g Domácí zvěřinová paštika z masa a jater  
s domácími tymiánovými brusinkami a s naším domácím oříškovým chlebem 

119,- 
 

70g Pečená jelení kýta, podávána zastudena, krájená na tenké plátky,  
se salátkem z restované hlívy ústřičné a domácím oříškovým chlebem 

119,- 
 

Hlavní chod 

160g Zvěřinový guláš provoněný jalovcem a čerstvým česnekem,  
doplněný houskovými knedlíky 

159,- 
 

160g Zvěřinové výpečky s kysaným zelím a variací našich knedlíků 
159,-  

 
150g Pomalu pečená kančí plec na červeném víně, protkaná slaninou,  

podávaná se šípkovou omáčkou a našimi houskovými knedlíky 
199,-  

 
150g Pomalu pečená kančí plec na červeném víně, protkaná slaninou,  

podávaná s kysaným zelím  a variací našich knedlíků 
199,- 

 
250g Jelení steak připravovaný metodou SOUS – VIDE na čerstvém pepři a mořské soli 

279,-  
 

Dezert 

100g Tvarohové knedlíčky plněné nugátem, obalené ve strouhaném perníku  
a servírované s omáčkou ze zakysané smetany  

79,-  


