
SVATOMARTINSKÉ HODY  

Předkrmy: 

90g Domácí paštika s lískovými oříšky a pomerančovým chutney    69,-Kč 

80g Tartar ze sekaných husích prsíček s grilovaným husím jatýrkem na marinovaných     
hruškách s brusinkovou redukcí                119,-Kč 

80g Grilovaná husí játra na carpacciu z červené řepy, pečivo      89,-Kč 

150g Konfitovaná husí jatýrka s husími škvarečky v sádle               89,-Kč 

Polévky: 

0,3l  Husí kaldoun z husích drůbků a zeleniny, zjemněné smetanou    45,-Kč 

0,3l Husí vývar s masem, játrovým knedlíčkem, zeleninou julienne a nudlemi  45,-Kč 

0,3l Husí polévka se zelím, bramborem a kořenovou zeleninou    45,-Kč 

Hlavní jídla: 

1 porce Posvícenská husa s dušeným bílým a červeným zelím a variací špekového, 

houskového a bramborového knedlíku               289,-Kč 

1 porce Staročeský bejlík z husích prsou se šťouchaným bramborem s créme fraiche a salátem 
z červeného zelí a řepy                  289,-Kč 

1 porce  Husí roláda s domácí nádivkou se slaninou a husími játry, bramborové fancle  

a dýňový kompot                   229,-Kč 

1 porce Posvícenská husa se švestkovou omáčkou, opečené bramborové šišky           289,-Kč 

1 porce Husí prso s dýňovým pyré a špekovým knedlíkem                   289,-Kč 



1 porce Grilované kachní prsíčko na pomeranči a červeném víně s brusinkami s konfitovaným 
husím jatýrkem, batátovo-bramborové pyré               229,-Kč 

1 porce Grilovaná prsíčka z divokých kachen v panchettě s omáčkou z lesních hub, opékané 
brambory na rozmarýnu                  249,-Kč 

Čerstvě upečená domácí husa (5kg) v kameninovém pekáči pro cca 5-7 osob: 
- můžeme nabídnout různé druhy zelí s houskovým, špekovým, karlovarským a  
bramborovým knedlíkem, bramborovými lokšemi 
- jako předkrm podáváme konfitovaná husí játra v husím sádle, chléb   

                1.760,-Kč 

0,480kg HUSÍ SÁDLO NA PRODEJ                   80,-Kč 

SVATOMARTINSKÉ  HODY  

Naše nabídka:  

200g  Kuřecí medajlonky na šalvěji, vařený brambor (1a,7,9)                      159,-Kč 

200g Vepřová panenka s houbovou omáčkou, americké brambory (1a,7,10)                    204,-Kč 

250g Hovězí vyzrálý flank steak s houbovou omáčkou, americké brambory (1a,7,9)      244,-Kč 

120g  Smažený švýcarský ementál, hranolky (1a,3,7)                        105,-Kč 

Dezerty: 

Bramborové placky s povidlím, mákem, zalité máslem      59,-Kč 

Dýňový cheesecake s omáčkou z lesních plodů        49,-Kč 



Jemný tvarohový knedlík plněný švestkami, obalený v perníku se švestkovým chutney 59,-Kč 

Mladé vínečko 

Vinné sklepy Lechovice Sauvignon - bilé   0,25l     55,-Kč
         0,75l            160,-Kč 

Svatomartinské vínečko 

SPIELBERG Modrý Portugal - ROSÉ   0,25l     55,-Kč
         0,75            160,-Kč
     

František MÁDL – Modrý portugal - červené  0,25l     59,-Kč
         0,75l            170,-Kč
            

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ. 


