Hotová
a grilovaná jídla

předkrmy
80 g Carpaccio z červené řepy

macerované ve směsi koření, červeného vína a medu, farmářský
čerstvý ovčí sýr, rukolový salát, rozpečená bageta

100 g Hrubá vepřová paštika

z pomalu pečeného vepřového masa, jablečné čatní,
rozpečená bageta

95 Kč

89 Kč

200 g Grilované kuřecí prso Supreme

s blanšírovaným čerstvým chřestem restovaným na másle
a smetanovou omáčkou s jarními cibulkami

189 Kč

200 g Grilovaný steak z vepřové panenky

235 Kč

200 g Řízek z vepřové plumy

185 Kč

200 g Grilovaný vyzrálý hovězí pupek od Misařů,

225 Kč

200 g Grilovaný kořeněný steak

285 Kč

s krémovou omáčkou se zeleným pepřem

smažený na sádle, vařené brambory s máslem a bylinkami
panská barbecue omáčka s Jack Daniel‘s whisky a medem
z vyzrálé hovězí roštěné od Misařů

800 g / 400 g Pečená vepřová žebírka

Polévky

Bezmasá jídla

nakládaná v uzené marinádě ze švestek a piva, salát
z červeného zelí s naší majonézou, rozpečený chléb

290 / 190 Kč

200 g Krémové rizoto z Arborio rýže s chřestem

175 Kč

200 g Červená čočka

165 Kč

a cukrovým hráškem, strouhaný farmářský ovčí sýr Gouda
se směsí grilované zeleniny, rozpečená bageta

Dětská jídla

100 g Smažený sýr,

125 Kč

bramborové hranolky, panská tatarská omáčka

0,33 l Silný vývar z hovězí oháňky

45 Kč

100 g Hovězí svíčková,

135 Kč

0,33 l Pivovarský česnekový krém

55 Kč

100 g Přírodní kuřecí plátek

115 Kč

100 g Smažený kuřecí řízek,

125 Kč

120 g Bramborové šišky s mákem a máslem

125 Kč

s masem, kořenovou zeleninou a domácími nudlemi
s bylinkovými krutony / vegetariánská /

žemlový knedlík

s bylinkovým máslem, bramborovo-mrkvové pyré

0,33 l Polévka dle denní nabídky

vařený brambor s máslem

Maso
v našich bulkách

od Misařů, topinky, česnek / 6 ks 1/2 topinek /

195 Kč

180 g Trhaný pečený vepřový bůček a plec,

185 Kč

od Misařů s opečenou slaninou, sýrem Gouda, dipem z rajčat,
česneku a bylinek, listovým salátem, nakládaným okurkem,
bramborové hranolky, naše tatarská omáčka

Speciality
100 g Tatarský biftek z hovězího zadního

180 g Grilovaný mletý hovězí krk

145 Kč

cibulová marmeláda, salát z červeného zelí s naší majonézou,
bramborové hranolky, naše tatarská omáčka

195 Kč

180 g Hovězí svíčková na smetaně

210 Kč

220 g Grilované kachní prso z české farmy

285 Kč

200 g Grilovaný steak z vepřové plumy

185 Kč

150 g Pečený candát na másle

215 Kč

200 g Grilovaný vepřový bok sous-vide

175 Kč

150 g Pečený candát na másle

235 Kč

z kulaté plece od Misařů, žemlový knedlík

na pomerančích, s malinovo-ostružinovou redukcí,
bramborovo-mrkvové pyré
na houbovém ragú, bramborové hranolky

s kořenovou zeleninou a pivem, restované Grenaille

250 g Salát z grilované zeleniny

135 Kč

250 g Salát z grilované zeleniny

175 Kč

250 g Směs trhaných listových salátů

115 Kč

250 g Směs trhaných listových salátů

155 Kč

se zelenými fazolkami, čerstvým chřestem, farmářským
ovčím sýrem a rozpečenou bagetou

180 g Panský pivní guláš

z hovězího krku od Misařů, špekový knedlík

Saláty

se zelenými fazolkami, čerstvým chřestem, grilovaným
hovězím pupkem od Misařů a rozpečenou bagetou

RYBY
s restovanou zeleninou a smetanovo-citronovou omáčkou
se salátem z červené čočky, grilovanou zeleninou a žampiony

s dresingem a rozpečenou bagetou

s grilovanými kousky kuřecího masa, jogurtovým
dresingem a rozpečenou bagetou

150 g Míchaný zeleninový salát
- rajčata, okurky, paprika

65 Kč

Pečená farmářská kachna s jablky,

dušeným červeným a bílým zelím, domácí bramborový a žemlový knedlík

Přílohy

Staročeská farmářská husa

200 g Vařené brambory s máslem a petrželkou

45 Kč

180 g Šťouchané brambory

59 Kč

200 g Bramborovo-mrkvové pyré

55 Kč

200 g Smažené Farmářské hranolky

49 Kč

200 g Knedlík - špekový, žemlový

45 Kč

200 g Grilovaná zelenina

85 Kč

150 g Smažené bramborové chipsy

75 Kč

140 g Rozpečená bylinková bageta

45 Kč

- paprika, lilek, cuketa, červená cibule, řapíkatý celer

Široký výběr steaků

– (JAP, USA, AUS, klokan, bizon, krokodýl…)
Prodejní ceny tvoříme z aktuální nabídky dodavatelů.

Naši dodavatelé
Za naše největší dodavatele uvádíme:
Statek U Misařů Jilem

60 g Houbové ragú

Omáčky

rodinné řeznictví a uzenářství

65 Kč

60 g Smetanová omáčka s jarními cibulkami

65 Kč

60 g Pepřová omáčka

59 Kč

60 g Panská barbecue omáčka

55 Kč

60 g Domácí tatarská omáčka

35 Kč

Statek Horní Dvorce

rodinná sýrárna a masovýroba

Steinhauser Tišnov

tradiční výrobce masa a uzenin

Re-Ex Freshfruit

čerstvé ovoce a zelenina nejvyšší kvality

Bramborové šišky

Dezerty

s makovou zmrzlinou a švestkovou redukcí

Čokoládový koláč s malinovou šlehačkou

Bidfood

čerstvé ryby a koloniál

87 Kč

BMC Brno

španělská vína a delikatesy

95 Kč

Zmrzlinové poháry a sezónní dezerty
dle denní nabídky

Jídla na objednávku

C&R Haná
cukr a rýže

Po předchozí objednávce min. 24 hod. Vám připravíme:

Hmotnost masa je uvedena v syrovém stavu.

Fošna řízků

Jídelní lístek s informacemi o alergenech obsažených v pokrmech
obdržíte na vyžádání u obsluhy.

1 kg smažených řízečků s čerstvým chlebem a nakládanou zeleninou

