Svatomartinská husa a kachna 9. - 11. 11. 2018
Polévky a předkrmy

0,3 l Husí vývar s trhaným masem, kořenová zelenina, nudle
60 Kč
0,3 l Kachní krémová polévka, zastřené vejce, zelenina
70 Kč
80 g Husí paštika s kořeněnou čočkou, salátek
125 Kč
100 g Kachní játra na cibulce, šťouchaný brambor s římským kmínem
135 Kč

Hlavní jídla
400 g Pečené husí stehno s červeným zelím, variací domácích
knedlíků, jus
320 Kč
300 g Pečené kachní stehno s červeným zelím, variací domácích
knedlíků, jus
280 Kč
150 g Kachní prso sous vide, pečená zelenina, baby brambory,
batátové pyré
290 Kč
300 g Smetanové tagliatelle s trhaným kachním masem, kukuřice,
hlíva ústřičná
240 Kč

Dezerty
Bramborové šišky s mákem a zakysanou smetanou
95 Kč

Svatomartinské víno 2018
Müller Thurgau, suché, moravské zemské víno, vinařství Grmolec
40 Kč 1 dcl / 300 Kč 0,75l
Modrý Portugal, suché, moravské zemské víno, vinařství Grmolec
40 Kč 1dcl /300 Kč 0,75l

Alternativní nabídka
120 g Caesar salát s krutony a ančovičkami, sýr Gran Biraghi
110 Kč
150 g Grilovaný losos, citronová omáčka, bramborová kaše, salátek
240 Kč
200 g Hovězí steak z roštěnce s omáčkou z lišek, kukuřičný klas,
cuketa, pečené brambůrky
420 Kč
80 g Dětský smažený kuřecí řízek, bramborové hranolky, tatarka
110 Kč

St. Martin's goose and duck 9. - 11. 11. 2018
Soups and starters
0,3 l Goose broth with noodles, root vegatables and meat
60 CZK
0,3 l Duck creamy soup, poached egg, vegetables
70 CZK
80 g Goose liver pate with spicy lentils and salat
125 CZK
100 g Duck livers on onion, mashed potatoes with cumin
135 CZK

Main courses
400 g Roasted goose thigh with variation of dumplings and red
cabbage
320 CZK
150 g Duck breast sous vide, roasted vegetables, baby potatoes and
batata puree
290 CZK
300 g Roasted duck thigh with variation of dumplings and red cabbage
280 CZK
300 g Creamy tagliatelle with chopped duck, sweet corn and oyster
mushroom
240 CZK

Dezert
Potato dumplings with poppy seeds and sour cream
95 CZK

St. Martin´s wine
Müller Thurgau, dry, wineyard Grmolec
40 CZK 1 dcl / 300 CZK 0,75l
Modrý Portugal, dry, wineyard Grmolec
40 CZK 1dcl / 300 CZK 0,75l

