


Předkrmy / Starters 

Carpaccio z marinované červené řepy s čerstvým kozím sýrem
Beetroot carpaccio with fresh goat cheese

Kachní rillettes (francouzská specialita z kachního masa a škvařeného sádla)
Duck rillettes (French speciality made from duck meat and fat)

Polévky / Soups

Vývar z hovězího žebra s játrovými knedlíčky, masem, zeleninou a nudlemi
Beef rib broth with small liver dumplings, meat, vegetables and noodles

Krémová francouzská cibulačka s parmazánovým krutonem
Creamy French onion soup with parmesan cheese crouton

Hlavní chody / Main courses

Pečená kančí kýta na omáčce z červených šípků podávaná se špekovým knedlíkem
Roasted wild boar leg, brier sauce, dumpling with bacon

Filet ze pstruha pečený na másle s petrželkovými bramborami
Trout fillet with butter and parsley potatoes

Konfitované kachní stehno s dušeným červeným  zelím a bramborovým knedlíkem
Duck leg confit, red cabbage, potatoe dumpling

Kuřecí steak na bylinkovém másle s grilovanou zeleninou
Chicken steak with herb butter, grilled vegetables

Smažené řízečky z vepřové panenky se šťouchanými bramborami s cibulkou a slaninou
Fried pork tenderloin schnitzels, mashed potatoes with roasted bacon and onion

Rib Eye steak s pepřovou omáčkou a hranolkami Rustic Twist
Rib eye steak, pepper sauce, Rustic Twist fries

Rizoto z pravých hřibů s parmazánovými hoblinami
Bolete risotto with parmesan cheese

Tortelloni plněné sýrem Ricotta s omáčkou z dýně Hokaido
Tortelloni filled with Riccota cheese, pumpkin sauce

Grilovaný sýr Olmín na salátu z čerstvé zeleniny s brusinkovým přelivem
Grilled cheese ‚Olmín’ with vegetable salad and cranberry dressing

Dětské přírodní nebo smažené kuřecí řízečky s  mačkanými bramborami
Grilled or fried chicken breast, mashed potatoes (children’s portion)

Dezerty / Desserts

Čokoládový fondant s limetkovým sorbetem
Chocolate fondant with lime sorbet

Marinovaná hruška na víně se smetanovo-karamelovým přelivem
Marinated pear in wine with creamy caramel sauce

99,- Kč

99,- Kč

49,- Kč

49,- Kč

249,- Kč

219,- Kč

269,- Kč

185,- Kč

195,- Kč

295,- Kč

179,- Kč

159,- Kč

149,- Kč

109,- Kč

69,- Kč

69,- Kč

Jídla Vám připravuje kolektiv kuchyně pod vedením šéfkuchaře Miroslava Fojtíka.

The dishes are prepared for you by our kitchen staff led by chef Miroslav Fojtík.

Výčepní piva / Beer on tap

Litovel Premium 12°
Litovel Premium 12°
Litovel Moravan 11°
Litovel Moravan 11°
Litovel Free

Točené limonády / Soft drinks on tap

Kofola Originál
Z-Malinovka 

Nealkoholické nápoje / Soft drinks

Coca Cola (originál, light), Fanta, Sprite
Orangina
Vinea
Ice Tea Rauch Broskev / Lemond
Green Tea Nativa Lemon
Juice Rauch
Chito Tonic Original / Ginger
Pramenitá voda Rajec nesycený / jemně sycený
Still / sparkling water

Red Bull

Káva Portioli / Coffee Portioli

Espresso
Espresso Macchiato
Lungo
Cappucino
Latte Macchiato
Lungo s čerstvou šlehačkou
Lungo with whipped cream

Affogato – espresso s vanilkovou zmrzlinou
Affogato- espresso with vanila ice-cream

Čaj a horké nápoje / Tea and hot beverages

Čaj dle nabídky
Tea from the daily menu

Horký nápoj z čerstvé máty nebo zázvoru
Mint or ginger hot beverage

Horká čokoláda
Hot chocolate

Víno a lihoviny / Wine and spirits

Kompletní nabídka ve speciálním nápojovém lístku
Complete offer in the special drink list

0,5 l

0,3 l

0,5 l

0,3 l

0,4 l

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

0,33 l

0,25 l

0,25 l

0,33 l

0,25 l

0,2 l

0,25 l

0,33 l

0,25 l

8 g

8 g

8 g

8 g

8 g

8 g

8 g

2,5 g

0,33 l

125 g

35,- Kč
21,- Kč
30,- Kč
18,- Kč
25,- Kč 

20,- / 25,- / 30,- Kč
20,- / 25,- / 30,- Kč

35,- Kč
35,- Kč
35,- Kč
35,- Kč
35,- Kč
35,- Kč
35,- Kč
30,- Kč

30,- Kč

39,- Kč
42,- Kč
39,- Kč
45,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

50,- Kč

40,- Kč

35,- Kč

50,- Kč



hlavní partner restaurace

Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy.

Information about the allergens contained in the dishes are available on request from the waiting crew.


