PŘEDKRMY / STARTERS
Tradiční česká gulášová polévka | čerstvá majoránka
Traditional Czech goulash soup | fresh marjoram
Čerstvá rajčatová polévka | bylinkový cottage sýr
Fresh tomato soup | herbal cottage cheese

(1)

120

(7)

115

Marinovaná grilovaná zelenina | bylinkové pesto | zauzený ovčí sýr
Marinated grilled vegetables | herb pesto | smoked sheep cheese
Husí játra | cibulka | česnek | slanina | demi glace | opečený chléb
Goose liver | onion | garlic | bacon | demi glace | toasted bread

(7)

145

(1, 3, 7, 12)

185

SALÁTY / SALADS
Selský salát s bramborami | pošírované vejce | křupavá slanina |
rajčata | fazolky | míchaný trhaný salát |
bazalkovo-hořčičný dresink (3, 10)
Rustic salad with potatoes | poached egg | crispy bacon | tomatoes |
green beans | mixed leaf salad | basil mustard dressing

malý/velký

175/235

small/large

Mladý špenát | rukola | červená řepa | sýr s modrou plísní | vlašské ořechy |
balzamikový dresink (7, 8)
Baby spinach | rucola | beetroot | blue cheese | walnuts | balsamic dressing

195

Římský salát | ančovičkový dresink | sýr Gran Moravia | krutony
Romaine salad | anchovy dressing | Gran Moravia cheese | croutons

205

(1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13)

podávané s / served with:

Grilované jihočeské kuřecí prso
Grilled South Bohemian chicken breast
Grilované krevety (6 ks) (2)
Grilled prawns (6 pcs)

250

Sezónní míchaný salát | cherry rajčata | limetkový dresink
Seasonal mixed salad | cherry tomatoes | lime dressing

120

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
Váha masa odpovídá jeho hmotnosti před tepelnou úpravou. Všechny ceny jsou v Kč a obsahují DPH.
If you have any concerns regarding food allergies, please ask your server prior to ordering.
Weights shown as precooked. All prices are quoted in CZK including VAT.

345

TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ / TRADITIONAL CZECH CUISINE
1/2 pečené Vodňanské kachny | červené zelí | bramborové knedlíky
1/2 roasted Vodňany duck | red cabbage | potato dumplings

(1, 3, 7, 12)

380

Hovězí pečeně na smetaně „Svíčková“ | žemlový knedlík |
divoké brusinky (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)
Roast sirloin “Svíčková” | cream | homemade dumplings | wild cranberries

320

Český telecí řízek smažený na másle | lehký bramborový salát
Czech veal schnitzel | light potato salad

335

(1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

Hovězí líčka dušená na červeném víně | bramborová kaše | restované lišky
Beef cheeks braised in red wine | mashed potatoes | chanterelle mushrooms

(1, 7, 9, 12)

295

DOMÁCÍ SENDVIČE A TĚSTOVINY /
HOMEMADE SANDWICHES AND PASTA
Farmářský Club sendvič | tmavý toustový chléb | kuřecí prso
z jižních Čech (1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13)
Farmers’ Club sandwich | dark toast bread | chicken breast from South Bohemia

335

Domácí papardelle | houbové ragú | tymián | bílé víno | sýr Gran Moravia (1, 3, 7, 12)
Homemade papardelle | mushroom ragout | thyme | white wine | Gran Moravia cheese

235

Domácí tagliatelle | uzená slanina | smetana | žloutek | listová petržel
Homemade tagliatelle | smoked bacon | cream | egg yolk | parsley

225

(1, 3, 7)

Dýňové krémové rizoto | kuřecí prso | baby špenát | sýr Gran Moravia (1, 7, 12)
Creamy pumpkin risotto | chicken breast | baby spinach | Gran Moravia cheese

295

ČESKÉ STEAKY / CZECH STEAKS
Prémiové české hovězí maso, stařené minimálně 28 dní, čímž dosahuje mimořádné
křehkosti a chuti, servírované s grilovanou morkovou kostí.
Premium Czech beef, aged minimum 28 days for extraordinary taste and tenderness,
served with a grilled bone marrow.
300 g Vysoký roštěnec / Ribeye steak
300 g Nízký roštěnec / Sirloin steak

(7)

(7)

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
Váha masa odpovídá jeho hmotnosti před tepelnou úpravou. Všechny ceny jsou v Kč a obsahují DPH.
If you have any concerns regarding food allergies, please ask your server prior to ordering.
Weights shown as precooked. All prices are quoted in CZK including VAT.

475
475

MASA Z GRILU / MEAT FROM THE GRILL
250 g XXL Burger z českého hovězího krku | glazovaná cibulka |
sýr s modrou plísní | slanina | hranolky nebo salát (1, 3, 7, 9, 10, 11, 13)
XXL Burger from Czech beef | glazed onion | blue cheese | bacon |
fries or salad

395

200 g Grilované kuřecí supreme | kořenová zelenina | pažitka
Grilled chicken Supreme | root vegetables | chives

355

(7, 9)

200 g Hovězí filet z argentinské svíčkové | cibulová marmeláda | křepelčí vajíčko
Argentinean beef fillet | onion marmelade | quail egg
200 g Grilovaný losos | salát z černé čočky | kořenová zelenina |
ryzlinková omáčka (4, 7, 9, 12)
Grilled salmon | black lentil salad | root vegetables | Riesling sauce

PŘÍLOHY / SIDE DISHES

OMÁČKY / SAUCES

Bramborová kaše s petrželí
Potato puree with parsley

Zelený pepř (7)
Green peppercorn

(7)

Farmářské hranolky
Farmers’ fries
(7)

Demi glace
Demi glace

(9, 12)

Grilovaná zelenina
Grilled vegetable

Domácí BBQ (1, 3, 7, 9, 13)
Homemade BBQ

Basmati rýže
Basmati rice

Domácí tatarská omáčka
Homemade tartar sauce

(7)

530

465

Lesní houby (7)
Forest mushrooms

Pečené brambory s rozmarýnem
Roast potatoes with rosemary

(3, 7)

(3)

Restované houby (7)
Sautéed mushrooms

PŘÍLOHY A OMÁČKY JSOU OBSAŽENY JIŽ V CENĚ
A SIDE DISH AND SAUCE ARE INCLUDED IN THE PRICE

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
Váha masa odpovídá jeho hmotnosti před tepelnou úpravou. Všechny ceny jsou v Kč a obsahují DPH.
If you have any concerns regarding food allergies, please ask your server prior to ordering.
Weights shown as precooked. All prices are quoted in CZK including VAT.

