Jídelní lístek
Předkrm
80g

Paštika z kachních jater, červená řepa, rozpečená bagetka

50g

Hovězí carpaccio, olivový olej, listový salátek, parmezán, bageta

85,155,-

Polévky
0,25l

Dýňový krém s kokosovým mlékem, dýňová semínka, bylinkový olej

55,-

0,25l

Hovězí consommé, zelenina na másle, bylinkové nudle

70,-

0,25l

Polévka dle denní nabídky

35,-

Těstoviny & Rissotta
250g Naše špagety aglio olio peperoncino (chilli paprička,
olivový olej, vyzrálý parmezán)

90,-

250g Naše tagliatelle s chorizo salámem, sýrem feta a smetanou

135,-

250g

145,-

Risotto s červenou řepou, pečený kozí sýr, listová petrželka

Hotová jídla
150g Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, brusinkový terč
1ks Konfitované kachní stehno, červené zelí s jablky, bramborový knedlík

175,195,-

200g Jehněčí kýta pečená na česneku a majoránce, červené zelí,
dýňové špecle

195,-

200g Hovězí karabáček na červeném víně, bramborová kaše,
zelenina v páře

195,-

Ala Carte
200g Kuřecí prsa balená v Tyrolském špeku, grilovaná zelenina

155,-

200g Grilovaná kachní prsa, glazované cibulky v červeném víně (Frankovka
od pana Plačka)

195,-

200g Marinovaná panenka na grilu, hříbková omáčka s tymiánem

165,-

250g Vepřová krkovička naložená ve směsi našeho koření, pepřová omáčka 160,150g Smažená hovězí roštěná Porthause, potíraná česnekem

165,-

200g Flank steak z říčanského chovu, ragú z lišek

245,-

200g Steak z pštrosí kýty, omáčka bordeaux

295,-

Ryba
150g Ryba dle denní nabídky, grenaille s grilovanou zeleninou

190,-

Saláty
200g Listový salát s batáty, dýní a grilovaným kuřetem, rozmarýn, arašídy

145,-

200g Míchané listy salátu, grilovaný losos, pečená dýně

165,-

200g Listy salátu s pečeným kozím sýrem, červenou řepou,
vinnou redukcí

155,-

Přílohy
200g
200g
200g
200g
200g
200g

Vařené brambory s pažitkou
Hranolky
Domácí krokety
Restované grenaille brambory
Dýňové špecle
Grilovaná zelenina

30,38,38,40,40,45,-

Dezerty
Čokoládový fondant s ovocným sorbetem a vanilkovým krémem

90,-

Ovocný cheesecake

75,-

Jablečný štrůdl s rozinkami a ořechy

55,-

Burgery
150g Říčanský burger (hamburgerová bulka, salát, bbq omáčka s chipotle,
hov.maso, rajče, cibule, slanina, chedar, gril. paprika), hranolky

170,-

150g Švýcarský burger (hamburgerová bulka, salát, sýrová majonéza,
hovězí maso,ementál, rajčata, okurek, restovaná cibulka), hranolky

170,-

150g Bacon burger (hamburgerová bulka, salát, hovězí maso, slanina, rajče,
cibule, okurek, slaninová majonéza), hranolky
170,-

Pivní speciality
150g Alsaský cibulový koláč
100g Hovězí tatarák námi míchaný, 4ks topinek
100g Grilované vepřové koleno podávané na prkýnku, křen hořčice,
bbq omáčka, beraní rohy, chleba (podáváme pouze celé koleno)
3ks Pečených kuřecích paliček marinovaných ve směsi koření s bylinkami,
omáčka blue cheese a naše bbq, zelenina, pečivo

95,155,28,135,-

Uvedené gramáže jsou v syrovém stavu.
Alergeny – veškeré informace o alergenech si prosím vyžádejte u obsluhy. Změna cen vyhrazena.
Jídelní lístek sestavil Tomáš Hoke a jeho tým. Provozovatel: IMESO spol. s r.o., Rosická 372, 664 17 Tetčice,
IČ:46963171, DIČ:CZ46963171

