STÁLÁ NABÍDKA

PŘEDKRMY - STARTERS - VORSPEISEN
Carpaccio z hovězí svíčkové s opečenými toasty
Beef Carpaccio with toast

195,-

Rindslende-Carpaccio mit Toast

Filírovaná prsa z divoké kachny na domácím opečeném chlebu s brusinkovým dipem
Thin sliced wild duck breast on homemade bread with cranberry dip
Fillierte Wildentenbrust auf hausgemachtem Toastbrot mit Cranberry-Dip

145,-

POLÉVKA - SOUP - SUPPE
Sváteční masový vývar s nudlemi a játrovým svítkem
Meat broth with noodles and liver roll
Festliche Fleischbrühe mit Nudeln und Leberrolle

60,-

Další polévky dle denní nabídky
Soup of the day
Weitere Suppen nach Tagesangebot

50,-

HLAVNÍ CHODY - MAIN COURSES - HAUPTGERICHTE
Pečený losos na česnekovém oleji a špenátové brambory se smetanou
Roasted salmon in garlic oil and spinach potatoes with cream
Lachs gebraten in Knoblauchöl und Spinatkartoffeln mit Sahne

315,-

Kuřecí steak na bylinkách a houbový bulgur
Chicken steak on herbs and mushroom bulgur
Hähnchensteak auf Kräutern und Pilzbulgur

Restovaná husí játra v pikantní omáčce se zeleninou podávaná
s čerstvým domácím chlebem

235,-

Roasted goose liver in a spicy sauce with vegetables served with fresh homemade bread
215,Gänseleber in pikanter Sauce mit Gemüse, serviert mit hausgemachtem Brot

Kachní prsa na tymiánu a bramborová kaše

Duck breast on thyme and mashed potatoes
Entenbrust auf Thymian, serviert mit Kartoffelpürree

255,-

Vepřová panenka Sous-Vide s višňovou omáčkou na portském víně,
polentovými špalíčky z grilu a bylinkovou záhrádkou
Sous-Vide pork tenderloin with cherry sauce on port wine, grilled polenta sticks and herbs
Schweinefilet Sous-Vide mit Kirschsauce auf Portwein, gegrillten Polentastangen
und Kräutergarten

265,-

Pikantní nudle s vepřovou panenkou, zeleninou a lilkem
Spicy noodles with pork tenderloin, vegetables and eggplant
Scharfe Nudeln mit geschnetzelter Schweinslende, Gemüse und Aubergine

275,-

Smažený kuřecí / vepřový řízek – příloha dle vlastního výběru
Deep freid chicken or pork schnitzel – side dish of your choice
Paniertes hühneschnitzel /schweineschnitzel - Beilage nach Wahl

135,-

Zeleninový salát s kozím sýrem, jablky, ořechy a medem
Goat cheese vegetable salad, apples, nuts and honey
Gemüsesalat mit Ziegenkäse, Äpfeln, Nüssen und Honig

265,-

Salát Caesar s kuřecím masem
Chichen Caesar salad
Caesar Salat mit Huhn

245,-

Malé saláty dle denní nabídky

Small salads according to the daily menu
Kleine Salate laut Tageskarte

75,-

Tatarský biftek s topinkami

Tartar steak with toasts
Rindertartar mit geröstetem Brots

295,-

Změna příloh u hlavních jídel je možná za příplatek

Beilagen können gegen Aufpreis gewechselt werden
Side dishes can be changed at an additional cost

20,-

DOPORUČUJEME - WE RECOMMEND - WIR EMPFEHLEN Beefsteak 200g se sázeným vejcem a restované fazolky se slaninou
Beef steak with fried egg, roasted green beans and bacon
Beefsteak mit Spiegelei und grünen Speckbohnen

425,-

HOVĚZÍ STEAKY – BEEF STEAKS – RINDERSTEAKS
Rumpsteak 200g
300g

295,385,-

Beefsteak

385,495,-

200g
300g

OMÁČKY KE STEAKŮM – STEAK SAUCE – STEAKSAUCEN
Tmavá houbová omáčka

Dark mushroom sauce / Dunkle Pilzsauce

Omáčka se zeleným pepřem

Green pepper sauce / Sauce mit grünem Pfeffer

Omáčka Demi-Glace

Demi-Glace sauce / Demi-Glace-Sauce

65,65,65,-

VHODNÉ PŘÍLOHY KE STEAKŮM – STEAK BEILAGEN
Steakové hranolky

Steak fries / Steak-Pommes Frites

Hranolky

French fries / Pommes Frites

Krokety

Potato croquettes / Kroketten

Restované fazolky se slaninou

Roasted green beans with bacon / Geröstete Bohnen mit Speck

Zelenina dušená s bylinkovým máslem

Stewed vegetable with herb butter/ Gemüse geschmort mit Kräuterbutter

55,55,60,60,60,-

DEZERTY – DESSERTS
Palačinka s vyšlehaným tvarohem, čerstvým ovocem a javorovým sirupem

Crepés with cottage cheese, fresh fruit and maple syrup
Palatschinken mit geschlagenem Quark, frischem Obst und Ahornsirup

115,-

Ostatní dezerty dle denní nabídky v našem sladkém koutku
Desserts - According to the daily offer in our Sweet Corner
Desserts nach Tagesangebot

PRODUKTY NAŠÍ FARMY SIMÍNSKÝ MLÝN MARTINICE
PRODUCTS OUR FARMS SIMÍNSKÝ MLYN MARTINICe
PRODUKTE UNSER FARM SIMÍNSKÝ MLYN MARTINICE

Krájená klobása z kančího masa, kyselá okurka
Sliced wild boar sausage, pickled cucumber
Geschnittene Wildschweinswurst mit Essiggurke

115,-

Teplá Simínská klobása s hořčicí a křenem
Warm Simín sausage(pork and cheese) with mustard and horseradish
Warme Siminawurst mit Senf und Meerrettich

115,-

Teplý uzený bůček s čerstvým křenem a hořčicí
Warm smoked brisket of bacon with horseradish and mustard
Warmes geräuchertes Bauchfleisch mit Meerrettich und Senf

95,-

