Jídelní lístek
Předkrm
85,-

80g

Kachní játra zalité bylinkovým sádlem, rozpečený chléb

80g

Listový salátek, kozí sýr pečený v listovém těstě, ředkvičky

105,-

50g

Carpaccio z hovězí svíčkové, bazalka, rukola, bageta

155,-

Polévky
0,25l Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a
domácími nudlemi

60,-

0,25l Cuketový krém s uzeným lososem

60,-

Těstoviny & Risotta
250g Domácí linguine, ratatouille, kuřecí nudličky, parmezán

135,-

250g Naše špagety carbonara

115,-

200g Krémové risotto, kuřecí prso, bylinkové pesto, parmezán

145,-

Hlavní jídla
200g Kuřecí prso s kůží supreme, krémové žampiony, bylinkový jus,
bramborová kaše

180,-

200g Kuřecí medailonky balené v prosciutu s omáčkou ze sušených rajčat,
kukuřičná polenta s bylinkami

165,-

250g Grilovaná krkovička marinovaná ve směsi bylinek a koření,
pepřová omáčka, restované brambůrky

180,-

200g Vepřová panenka s karotkovým pyré, růžičkovou kapustou
a omáčkou z červeného vína

210,-

150g Selečí kotletka, kedlubnové zelí, gnocchi

190,-

150g Smažený telecí řízek, nové brambory s máslem a pažitkou

185,-

250g Konfitované hovězí hrudí, silná šťáva demi glace s hrubozrnnou
hořčicí, mačkaný brambor s hráškem a cibulkou

205,-

200g Říčanský flank steak, restované žampiony, pečené hranolky

245,-

200g Hovězí rump steak, pečená brambora s dipem 5 cibulí,
bylinkové demi glace

250,-

Ryba
150g Pečený candát, estragonová omáčka, rösti

195,-

Saláty
130g Caesar salát (římský salát, ančovičkový dresink, slaninový chips,
grilované kuřecí prso, krutonky,parmezán)

145,-

130g Listový salát, okurek, ředkvičky, dijonská hořčice,
filovaný říčanský Flank steak

165,-

100g Salát s gratinovaným kozím sýrem, perníkem
a pomerančovým dresinkem

155,-

Dezerty
Čokoládový fondant s ovocným sorbetem a vanilkovým krémem

90,-

Malinový cheesecake

75,-

Nepečený tvarohový dort s čerstvým ovocem

75,-

Burgery
150g Říčanský burger (hovězí chuck roll, salát, chedar, chipotle bbq omáčka,
vypečená slanina, čerstvá rajčata, nakládaná červená cibule,
grilovaná paprika, bulka),kopka hranolek
170,150g Francouzský burger (hovězí chuck roll,sýr brie, salát, peč. žampiony
s česnekem, karamelizovaná cibule, rajče, bylink. majonéza),
kopka hranolek

170,-

150g Pepper burger (hovězí chuck roll, pepřová majonéza, pečená paprika,
salát, rajče, vejce), kopka hranolek
170,-

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

