Předkrmy
Hovězí carpaccio s rukolou a parmazánem,
opečená bagetka (1,3,7)

110,- Kč

Sušené švestky zapečené s uzeným sýrem
na toastu (1,3,7,10)

85,- Kč

Paštika z kachních jater s mandlemi a brusinkami,
opečená bagetka (1,7,8)

92,- Kč

Palačinky Creme Fraiche s uzeným lososem (1,3,4,7)

98,- Kč

Polévky
dle denní nabídky

Steaky na grilu
Kuřecí prsíčka na pomerančích (7,10,12)

139,- Kč

Grilovaný steak z vepřové krkovice s restovanou
červenou cibulkou a anglickou slaninou (1,10)

142,- Kč

Vepřová krkovice na grilu s dijonskou
omáčkou (1,7,10)

159,- Kč

Vepřový steak „QUALIVO“ na zelených fazolkách (10)

175,- Kč

Medailonky z vepřové panenky ve slaninovém
kabátku (7,9,10)

155,- Kč

Vepřová panenka na brusinkách (9,10)

169,- Kč

Rumpsteak na hříbkách (9,10)

215,- Kč

Hovězí steak ,,QUALIVO“ na zeleném pepři (7,9,10)

256,- Kč

Ryby na grilu
Filety ze pstruha na česneku s bylinkovým máslem (4,7)

182,-Kč

Tuňák steak s citronovou omáčkou (4,7,12)

178,- Kč

Losos steak na bylinkovém másle (4,7)

195,- Kč

Smažené pokrmy
Smažený sýr (1,3,7)

79,- Kč

Smažený kuřecí řízek (1,3,7)

99,- Kč

Smažený vepřový řízek (1,3,7)

99,- Kč

Retro pokrmy
Vepřový řízek Ondráš (1,3,7)

125,- Kč

Kuřecí steak zapečený se šunkou, sýrem a broskví (1,7)

129,- Kč

Kuřecí nugetky v sýrovém těstíčku
se sladkou chilli omáčkou (1,3,7)

139,- Kč

Kyklopovo oko (1,3,7,10)

149,- Kč

Těstoviny
Špagety s vepřovou panenkou, žampiony a
listovým špenátem, sypané parmazánem (1,3,7)

172,- Kč

Gnocchi s vepřovou panenkou, sušenými rajčaty,
sypané parmazánem (1,3,7,9)

152,- Kč

Gnocchi s kuřecím masem, žampiony,
nivou a smetanou (1,3,7)

158,- Kč

Bezmasé pokrmy
Olivové rissoto se sušenými rajčaty a šalvějí,
sypané parmazánem (7,12)

145,- Kč

Špagety s lilkem, cuketou a ricottou (1,3,7)

145,- Kč

Penne ,,ARABIATA“, sypané parmazánem (1,3,7)

135,- Kč

Saláty
Caesar salát (1,3,4,7,10)

149,- Kč

Listový salát s uzeným lososem, cherry rajčátky,
bylinkovým dresinkem a opečenými toasty (1,3,7,10)

159,- Kč

Listový salát s krůtími prsy, červenou řepou, medovo
citronovým dresinkem a opeč. bylinkovými krutony
(1,3,10)

155,- Kč

Okurkový salát

39,- Kč

Šopský salát

65,- Kč

Rajčatový salát s červenou cibulkou

45,- Kč

Dezerty
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou (7)

78,- Kč

Creme brulee (3,7)

75,- Kč

Jablečný křehký koláč se šlehačkou,
mandlemi a karamelem (1,3,7,8)

75,- Kč

Palačinky s čokoládovou zmrzlinou, šlehačkou a
banánem v karamelu s mandlemi (1,3,7,8)

72,- Kč

Křehký dort s omáčkou z lesních plodů a ovocem (1,3,7)

68,- Kč

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou (7)

65,- Kč

Přílohy
Vařené brambory (7)

25,- Kč

Smažené hranolky

35,- Kč

Steakové brambory

35,- Kč

Pečené brambory v alobalu s česnekovým dipem (7)

40,- Kč

Bramborové krokety

45,- Kč

Bramboráčky 4 ks (1, 3, 7)

35,- Kč

Dušená rýže

25,- Kč

Grilovaná zelenina (9)

55,- Kč

Fazolové lusky s restovanou slaninou a cibulkou

45,- Kč

Zeleninový kuskus

35,- Kč

Čerstvá pečená bageta (1,3)

25,- Kč

Pečivo 1 ks (1,3)

3,- Kč

