Polévky 0,3l
Kyselice od maminky

55,-

Hlavní jídla
150g Svíčková na smetaně s brusinkovým terčem,
houskový knedlík

165,-

150g Hovězí guláš, houskový knedlík, cibule

145,-

500g Marinovaná vepřová žebra,
pomalu pečená na medu a černém pivu
( hořčice, křen, feferonky, okurek, chleba )

175,-

400g Pečené vepřové koleno bez kosti
( hořčice, křen, feferonky, okurek, chleba )

169,-

250g Slovenské halušky s bryndzou
a restovanou vyuzenou domácí slaninkou

130,-

250g Štěpány se zelím a klobásou
(halušky s kyselím zelím a domácí klobásou)

125,-

300g Domácí bramborák
plněný kysaným zelím a uzeným masem

135,-

150g Švihák lázeňský – Hovězí burger

185,-

(majonéza,salát, rajče, cibule, okurek, sýr, domácí slaninka, hořčice)

150g Grilovaná tortila s trhaným vepřovým masem

165,-

150g Salát s kuřecím masem
a dresinkem z medvědího česneku

135,-

120g Hermelín pečený v alobalu

145,-

(salát, rajče, okurek, sýr, dresink )

(medová zálivka, křupavé krutony)

(cibule, česnek, domácí slaninka, bylinky)

200g Kuřecí prsní steak
200g Mísa plná křupavých řízečků

130,(kuřecí )

140,-

150g Smažený sýr Eidam

89,-

120g Smažený Hermelín

95,-

Dětská jídla
90g Kuřecí nugetky,
vařený brambor / hranolky/ opékaný brambor

89,-

90g Smažený sýr,
vařený brambor / hranolky/ opékaný brambor

85,-

Přílohy
150g Hranolky
150g Opékaný brambor
150g Vařený brambor

32,32,32,-

1ks

4,55,65,-

Chleba(půlkrajíc)
Míchaný salátek
150g Grilovaná zelenina

Tatarka
Kečup
Hořčice
Křen
+příloha

Naše domácí speciality
150g Vepřová paštika
(cibule, lesni ovoce, chleba)

95,-

150g Vepřové maso ve vlastní šťávě
(hořčice, cibule, chleba )

80,-

150g Slanina z udírny
(okurek, hořčice, chleba )

99,-

150g Ďábelské tousty
(3půlky topinky, česnek, sýr)
(+1půlka topinky 5,-)

99,-

1ks Klobása na prkýnko
(hořčice, chleba )

89,-

1ks Utopenec s cibulí
(feferonka, chleba )

70,-

Domácí CHILLI DIP (větší sklenice)
Domácí CHILLI DIP (menší sklenice)

150,100,-

Dezerty
2ks Palačinky
s kopečkem vanilkové zmrzliny,
lesním ovocem a šlehačkou

75,-

Jablečný štrůdl
55,s kopečkem vanilkové zmrzliny a šlehačkou

Alergeny obsažené v jídle a nápojích na vyžádání u obsluhy.

20,15,12,15,10,-

