
 
 

 

NAŠE SPECIALITY 

200 g Trhaná vepřová krkovice na pivu s pečenou cibulkou podávaná na 

domácím chlebu, 185 Kč  

200 g Hovězí BIG START Burger s karamelizovanou cibulkou, sýrem čedar, 

slaninou a hranolky, 290 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

400 g Pomalu pečená vepřová žebra na černém pivu s nakládanou zeleninou a 

pečivem*, 290 Kč 

 

PŘEDKRMY  

100 g Tradiční Krkonošské bramborové sejkory se škvarky, 75 Kč       

80 g Domácí kuřecí paštika s domácím chlebem, 80 Kč                                                                  

 

POLÉVKY  

  Silný hovězí vývar s masem a nudlemi, 65 Kč 

 Polévka dle denní nabídky, 55 Kč 

 

SPECIALITY ČESKÉ KUCHYNĚ   

180 g Krkonošský jelení guláš s jáhlovými karlovarskými knedlíky, 220 Kč 

180 g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovou zavařeninou a variací 

domácích knedlíků*, 210 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1/4 Pečené kachní stehno s červeným zelím a bramborovými lokši, 240 Kč 

200 g Smažené vepřové nebo kuřecí řízečky, 175CZK    

 



 
 

HLAVNÍ JÍDLA  

150 g Vepřové řízečky v pivním těstíčku a kapustou, 175 Kč 

200 g  Filírovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, 220 Kč               

200 g Grilované kuřecí prso s rajčatovou salsou a lilkem, 195 Kč              

200 g Grilovaná vepřová krkovice s pečenou bramborou v alobalu plněnou chilli 

dipem, 185 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

RYBY 

200 g  Grilovaný filet z lososa s jogurtovobazalkovou omáčkou, 270 Kč        

 

SALÁTY 

300 g Farmářský salát s hořčičnou zálivkou, vepřovou panenkou a ztraceným 

vejcem, 185 Kč  

300 g Řecký salát s černými a zelenými olivami, cibulí a sýrem Feta, 185 Kč 

 

TĚSTOVINY  

300 g Penne s kuřecím masem a rajčatovým pestem, 185 Kč 

300 g Krémové parmazánové rizoto s lososem a hráškem, 185 Kč                                                                

300 g Tagliatelle se špenátem, sušenými rajčaty a sýrem feta, 185 Kč 

 

DEZERTY              

Lívanečky s tvarohovou pěnou a lesními borůvkami, 80 Kč 

Horké maliny se zmrzlinou, 75 Kč 

100 g Ovocný knedlík s tvarohem, 80 Kč                                

 



 
 

DĚTSKÁ JÍDLA  

80 g Grilovaný kuřecí plátek s baby karotkou a bramborovou kaší, 90 Kč  

100 g Kuřecí řízeček s hranolky, 120 Kč       

150 g Penne s tomatovou omáčkou, 75 Kč                                                                                                  

 

  

PŘÍLOHY          

Vařené brambory 

Bramborová kaše 

Šťouchané brambory 

Brambory opékané ve slupce 

40 Kč 

 

 

* U jídel označených * nelze změnit přílohu 

 

 


