
Menu

95,-Grilovaný kozí sýr v salátovém
lůžku s toustem

80 g

75,-Pečený hermelín podávaný
s brusinkami a toustem

100 g

60,-Drůbeží jatýrka po Třebízsku
s grilovanou bagetou

80 g

Předkrmy

149,-Tagliatelle s lososem, špenátem
a smetanovou omáčkou

300 g

119,-Tagliatelle aglio e olio300 g

Těstoviny

139,-Bramborové noky s kuřecím masem,
špenátem a smetanovou omáčkou

300 g

139,-Bramborové noky s jemnou
houbovou omáčkou

300 g

Bramborové noky

149,-Pečený pstruh na bylinkách220 g

210,-Grilovaný losos zdobený
bramborovou slámou

150 g

Ryby

Sýrovo-uzeninová mísa, bagetka, olivy 159,-

Studená kuchyně

dle denní nabídky 28,-

Polévky



125,-Medový kuřecí steak s hruškou200 g

135,-Kuřecí prsa plněná listovým špenátem
se smetanovým krémem

200 g

155,-Třebízské pikantní kuřecí kousky
podávané na bramborových plackách

200 g

135,-Kuřecí nudličky s bazalkovým pestem
a smetanovou omáčkou

200 g

119,-Smažený kuřecí řízek200 g

Kuřecí maso

168,-Grilovaná panenka plněná sušenou švestkou
s omáčkou z třebízského Párty likéru

200 g

168,-Grilovaná panenka na hříbkách200 g

168,-Vepřové medailonky s dijonskou omáčkou200 g

119,-Smažený vepřový řízek200 g

Vepřové maso

85,-Kuskus s restovanou zeleninou200 g

75,-Smažený sýr100 g

Bezmasá jídla

149,-Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem
a brusinkovým terčem

150 g

274,-Tatarský biftek200 g

Hovězí maso



125,-Šopský salát s balkánským sýrem250 g

75,-Veselé barevné špagety s kuřecím masem100 g

140,-Caesar salát s pancettou a kuřecím masem,
zelený salát, parmezán, toust

300 g

Saláty

80,-Dětská svíčková na smetaně se 2 houskovými
knedlíky a brusinkami

75 g

65,-Přírodní kuřecí plátek100 g

Pro děti

320,-Hovězí steak ze svíčkové200 g

120,-Grilovaný steak z marinované
vepřové krkovičky L

200 g

180,-Grilovaný steak z marinované
vepřové krkovičky XL

300 g

240,-Grilovaný steak z marinované
vepřové krkovičky XXL

400 g

120,-Kuřecí steak z marinovaných prsíček L200 g

180,-Kuřecí steak z marinovaných prsíček XL300 g

240,-Kuřecí steak z marinovaných prsíček XXL400 g

Steaky

35,-Pepřová, sýrová, americká, česneková70 g

Omáčky ke steakům



540,-Celá pečená kachnička se zelím a knedlíkem2200 g

(na objednávku alespoň 1 den předem)

540,-Pečené vepřové kolínko na pivě - zadní1500 g

360,-Pečené vepřové kolínko na pivě - přední1000 g

Pečené třebízské speciality

25,-Vařené brambory200 g

35,-Opečené brambory200 g

35,-Šťouchané brambory200 g

35,-Hranolky200 g

50,-Fazolky na slanině200 g

50,-Restovaná zelenina200 g

35,-Rýže200 g

35,-Kuskus200 g

35,-Bramborová placka2 ks

35,-Český česnekový bramborák2 ks

20,-Grilovaná bageta - bylinková, česneková1 ks

Přílohy

15,-Tatarská omáčka, kečup70 g

49,-Jemný tvarohový dortík s ovocným přelivem

45,-Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

39,-Dětský zmrzlinový pohár

49,-Palačinka s tvarohovým krémem zdobená čokoládovou
polevou a šlehačkou

Dezerty



Nápojový lístek

Bonaqua 0,25 l 26,-
Kinley Tonic, Kinley Tonic zázvorový 0,25 l 28,-

28,-Coca-Cola, Sprite, Fanta 0,33 l

27,-Cappy 0,2 l (jablko, pomeranč, multivitamín, jahoda)

27,-Mattoni 0,33 l

Nealkoholické nápoje

dle aktuální nabídky

Domácí limonády

28,-Čaj Teekanne (dle nabídky)

35,-Grog
35,-Horký likér (višeň, hruška, lipovinka)

35,-Horká čokoláda
38,-Svařené víno

Horké nápoje

35,-Espresso
55,-Espresso doppio
35,-Ristretto
45,-Cappuccino
45,-Espresso macchiato
35,-Americano
45,-Caffé latte

40,-Vídeňská káva
45,-Alžírská káva
65,-Irská káva
25,-Turecká káva
45,-Frappé
45,-Ledová káva

Káva

0,04 l0,02 l

72,-36,-Tullamore Dew
72,-36,-Jameson

Whisky

80,-Cuba Libre
95,-Mojito
65,-Nealko Mojito

Míchané nápoje

30,-Brambůrky
40,-Pražené mandle
30,-Arašídy
30,-Tyčinky

K  pivu a vínu

45,-Cinzano Bianco 0,1 l
45,-Martini Bianco 0,1 l
45,-Martini Extra Dry 0,1 l
45,-Campari 0,05 l

Aperitivy

0,04 l0,02 lDestiláty a lihoviny

Baileys 56,-

Metaxa 5* 56,-28,-
Havana Club 56,-28,-
Finlandia Vodka 44,-22,-
Beefeater Gin 56,-28,-
Becherovka 50,-25,-

0,04 l0,02 l

44,-22,-Ořechovka
44,-22,-Rychtářův hořký likér
44,-22,-Lipovinka
44,-22,-Párty
44,-22,-Višňový likér

44,-22,-Hruškový likér

44,-22,-Pradědova meducína

44,-22,-Čert
44,-22,-Kontušovka
44,-22,-Vanilková
44,-22,-Brum-Brum
44,-22,-Tajemství

Likéry vlastní výroby

36,-Pilsner Urquell 12° - točené 0,5 l
26,-Pilsner Urquell 12°- točené 0,3 l
29,-Kozel 11° - točené 0,5 l
22,-Kozel 11° - točené 0,3 l
28,-Kozel tmavý - sklo 0,5 l

28,-Birell nealko - sklo 0,5 l - světlý, polotmavý

Pivo

0,04 l0,02 l

44,-22,-Slivovice
44,-22,-Hruškovice
44,-22,-Meruňkovice
44,-22,-Višňovice
44,-22,-Mirabelkovice

Destiláty vlastní výroby


