Naši dodavatelé
Amaso
Hovězí maso, vepřové a uzeniny
„Přímo u prověřených chovatelů si vybíráme konkrétní kusy
dobytka – dohlížíme na stravu, zacházení se zvířetem
i na porážku.
Maso si sami bouráme, necháváme ho odležet a vyzrát.
Nazmar při tom nepřijde ani kousek. Kuchaře z restaurací totiž
učíme proměnit veškeré dodané kvalitní maso ve vynikající
jídlo.
O našem mase víme všechno.“

Kuře z Rašovic
Kuřecí maso
Kuřata od pana Martínka mají pravidelný denní režim,
rostou až 70dní, jsou chovaná v menších skupinách,
kde mají více prostoru a přirozenné denní světlo.
Věříme, že rozdíl poznáte...

Staňkův rukodělný pivovárek Třebonice
„...pivo které léčí, nebo aspoň neublíží“

Coffee Source
„Coffee Source je česká společnost zabývající se přípravou
a prodejem výběrové i konvenční kávy. Ačkoliv dobrá káva
zcela vyplňuje naše životy, věnujeme se i ostatním důležitým
věcem kolem ní. Pokud porovnáme situaci na trhu v našich
začátcích
se situací dnes, můžeme říci, že jsme ušli obrovský kus cesty...
A nejen my.“

Aktuální nabídka
18. - 23. 4. 2017
Polévka
út: Květákový krém s ančovičkami 40,st: Mrkvová se zázvorem a ricottou 40,čt: Kuřecí s játrovými knedlíčky 40,pá: Pórková se sýrem philadelphia 40,so - ne: Kuřecí kari polévka s hráškem 50,Nabídka jídel
Chřestové risotto
125,-

Kuřecí řízek s bramborovou kaší
129,-

Lasagne Bolognese
155,-

Sekaná s kaší
89,-

Hovězí párky s pečivem /s kaší
49,-/79,-

Přeštická klobása s pečivem
59,-

Sekaná v housce
79,-

Tlačenka s kyselým cibulovo-okurkovým salátkem
a pečivem
65,-

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.
Pečivo k polévce + 5,Jídlo s sebou + 10,-

Nealkoholické nápoje
Domácí limonáda 0,35l/39,Grepová s tymiánem
Dle aktuální nabídky
Aquila neperlivá 0,33l/22,Mattoni jemně perlivá 0,33l/29,Relax jablko/pomeranč 0,25l/29,Kofola plech 0,25l/25,Voda s citrónem a mátou 0,35l/20,- 1l/39,Vanilkový milkshake 0,35l/35,Třebonické pivo
dle aktuální nabídky
0,3l / 30,0,5l / 43,Speciál 0,3l / 39,Speciál 0,5l / 55,Víno
Navara – Conde de Artoiz Tinto
(50% Granacha, 50% Tempranillo)
1dl/35,Heredad Bienzoval Blanco – Rioja
(100% Viura )
1dl/35,Domaine des Deaux Ruisseaux Rosé –
Languedoc
(Grenache, Cabernet Sauvignon )
1dl/30,0,5l/110,Prosecco Cantina Progettidivini DOC Treviso
Frizzante
1dl/49,0,75l/245,-

Destiláty
Žufánek 4cl:
Slivovica 59,Hruškovica 59,Meruňkovica 59,Slivovica z dubového sudu 75,Hruškovica z dubového sudu 79,Kontušovka 59,Ořechovka 49,-

Káva
Čerstvě pražená káva z pražírny Coffee Source
100% Arabica Burundi Masha
Espresso 35,Double Espresso 50,Espresso Americano 40,Double Espresso Americano 50,Cappuccino 50,Caffe Latté Macchiato 50,Espresso Macchiato 45,Flat White 59,Double Cappuccino 59,Vídeňská káva 50,Irská káva 85,Caffe Fredo 65,Affogato 65,Míchané nápoje
Gin&Tonic 89,Mojito 95,Virgin Mojito 65,Grepová limonáda s ginem 89,Čaje
Sypaná cejlonské čaje Riston 0,45l
Earl Grey /45,Černý čaj se sušeným ovocem /45,Zelený čaj Gunpowder /45,Čerstvý zázvor/49,Čerstvá máta/49,Dezerty
Dezerty dle aktuální denní nabídky. Ceny jsou
uvedeny na vitríně za 1porci.
Domácí zmrzlina
1kopeček/25,-

