STARTERS/PŘEDKRMY/VORBEREITUNGEN
Beetroot carpaccio with goat cheese, rucola salad and pine nuts1,3,7,8
Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem, rukolovým salátkem a piniovými oříšky
Rote-Bete-Carpaccio mit Ziegenkäse, Rucolasalat und Pinienkernen
110 CZK
Poultry pâté liver with apricot chutney1,3,7
Paštika z drůbežích jater s meruňkovým chutney
Pâté aus Geflügelleber mit Aprikosenchutney
120 CZK
Caesar salad with chicken, croutons and parmesan cheese1,3,7
Caesar salát s kuřecím masem, krutony a parmezánem
Caesar Salat mit Hühnchen, Croutons und Parmesan
190 CZK

SOUPS/POLÉVKY/SUPPE
Poultry broth with vegetables and homemade noodles1,3,9
Drůbeží vývar se zeleninou a domácími nudlemi
Geflügelbrühe mit Gemüse und hausgemachten Nudeln
60 CZK
South bohemian “Kulajda“ creamy soup with poached egg dried mushrooms
and dill1,3,7,9
Kulajda s pošírovaným vejcem a sušenými houbami
Südböhmische "Kulajda“ cremige Suppe mit pochiertem Ei getrocknete Pilze und Dill
80 CZK

MAIN COURSES/HLAVNÍ CHODY/HAUPTGÄNGE
Chicken supreme on fresh herbs with grilled zucchini and chickpea puree6,7,9
Kuřecí supreme na čerstvých bylinkách s grilovanou cuketou a cizrnovou kaší
Hühnchen suprem auf frischen Kräutern mit gegrillten Zucchini und Kichererbsenpüree
330 CZK
Roasted duck with red cabbage with apples and variations of dumplings1,3,7
Do křupava pečená kachna s červeným zelím s jablky a variací knedlíků
Gebratene Ente mit Rotkohl mit Äpfeln und Variationen von Knödeln
310 CZK
Pork tenderloin, pumpkin puree and stewed cabbage with bacon7
Vepřová panenka, dýňové pyré a dušená kapusta se slaninou
Schweinefilet, Kürbispüree und geschmorter Kohl mit Speck
290 CZK
Veal cheeks on red wine served with mashed potatoes1,7,9
Telecí líčka na červeném víně podávané s bramborovou kaší
Kalbsbacken auf Rotwein serviert mit Kartoffelpüree
330 CZK
Beef sirloin steak with pepper sauce, grilled vegetables and roasted potatoes1,7,9
Steak z hovězí svíčkové s pepřovou omáčkou, grilovanou zeleninou a pečeným bramborem
Rindslendensteak mit Pfeffersauce, gegrilltem Gemüse und Bratkartoffeln
490 CZK

FISH/RYBA/FISCH
Grilled Salmon with spinach, fine garlic emulsion and pasta1,3,4,7
Grilovaný losos se špenátem, jemnou česnekovou emulzí a těstovinami
Gegrillter Lachs mit Spinat, feiner Knoblauchemulsion und Pasta
350 CZK

PASTA/TĚSTOVINY/PASTA
Pappardelle with cherry tomatoes and parmesan1,3,7
Pappardelle s cherry rajcaty a parmazánem
Pappardelle mit Kirschtomaten und Parmesan
190 CZK

DESSERTS/DEZERTY/NACHSPEISEN
Desserts of day
Dezert dle denní nabídky
Desserts des Tages
80 CZK
Homemade apple strudel with vanilla ice cream and whipped cream1,3,7,8
Domácí jablkový závin s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
Hausgemachter Apfelstrudel mit Vanilleeis und Schlagsahne
90 CZK
Selection of Czech cheeses with nuts and grapes1,3,7,8
Variace tuzemských sýrů s ořechy a hroznovým vínem
Auswahl an tschechischen Käse mit Nüssen und Trauben
110 CZK
Praline dumplings in crunchy corn crust with forest fruit sauce1,3,7
Pralinkové knedlíky v křupavé kukuřičné krustě s omáčkou z lesního ovoce
Pralinenknödel in knuspriger Maiskruste mit Waldfruchtsauce
120 CZK

List of food allergens according to EU Directive 1169/11
1. Cereals containing gluten - products made from them
2. Crustaceans and products thereof - are among life-threatening food
3. Eggs and products thereof - are among life-threatening food
4. Fish and products thereof
5. Groundnuts (peanuts) and products thereof - are among life-threatening food
6. Soybeans (soya) and products thereof
7. Milk and dairy products - are among life-threatening food
8. Nuts and products made from them - these are all kinds of nuts
9. Celery and products thereof
10. Mustard and products thereof.
11. Sesame seeds (sesame) and products thereof
12. Sulphur dioxide and sulphites - at concentrations higher than 10 mg, ml/kg or
10g ml/l expressed as SO2
13. Lupin and products thereof
14. Molluscs and products thereof

Seznam potravinových alergenů dle směrnice 1169/11 EU
1.
2.
3.
4.
5.

Obiloviny obsahující lepek – výrobky z nich
Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
Ryby a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující
život
6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7. Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
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 nebo 10g,
ml/l, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich

