PŘEDKRMY
APPETIZERS
Hovězí carpaccio
podávané s rukolou, parmazánem a bazalkovým pestem

159,-Kč

Beef carpaccio - Delicious finely sliced beef with ruccola,
basil pesto and parmesan chips

Marinované olivy s pomerančem a mátou

95,-Kč

marinated olives with mint and orange

Persillade De Gambas Tygří krevety s česnekovo-máslovo-petrželovou
omáčkou a bylinkovou bagetou

4ks 198,-Kč

Delicious grilled tiger shrimps on the garlic butter with garlic bread

POLÉVKY
SOUPS
Silný slepičí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi

60,-Kč

Delicious spiced chicken soup with meat, fresh vegetables and homemade noodles

Tomatový krém s bazalkovým pestem a parmazánem

Jídelní lístek s obsahem alergenů Vám rádi předložíme na požádání…

60,-Kč

SALÁTY
SALADS

Pozdrav z Nice–
listy salátu s míchanou zeleninou, dressingem, olivami,
tuňákem a vařeným vajíčkem, opečený toast

195,-Kč

Buffalo mozzarellalisty baby špenátu, avokádo, rajčata a piniové oříšky, opečený toast

170,-Kč

PASTA
Spaghetti alla mollica-

170,-Kč

Spaghetti s ančovičkami, kapary, olivami a opečenou strouhanou
Špagety se sušenými rajčaty,
česnekem, olivami a parmazánem

169,-Kč

Sundried tomatoes tagliatelle: tagliatelle with sundried tomatoes, garlic, olives and parmesan
chips.

Smetanové špagety s restovanými krevetami,
cuketou a bílým vínem

195,-Kč

RYBY
FISH
Vážení zákazníci, nabídka čerstvých ryb je závislá na aktuálním výlovu v místních sádkách.
Chceme Vám tak zaručit absolutní čerstvost a maximální požitek z toho nejlepšího, co
v Jizerkách máme. O aktuální nabídce se prosím informujte u obsluhy…

-

Seasonal and local fresh fish

HLAVNÍ JÍDLA
MAIN COURSES

Magret de canard á l 'orange - Kachní prsa na pomerančích

240,-Kč

Magret de canard á l 'orange: Delicious duck breast with orange sauce.

Grilovaná vepřová panenka
Podávaná se zelenými fazolkami a slaninou

220,-Kč

Grilled pork tenderloin medallions - served on vegetable ratatouille with Demi-glace sauce

Hovězí steak z pravé svíčkové s domácím čatní

360,-Kč

Pečená žebra na medu a bylinkách

190,-Kč

Vyzrálé maso z českého chovu od našeho „dvorního“ řezníka pana Drdy.

Hovězí tatarský biftek

100g/200g 190Kč/330,-Kč

S česnekovými topinkami
Tartare beef steak: Delicious finely minced raw beef, raw egg yolk with onions, capers and
seasonings.

O našich dodavatelích
Maso a uzeniny pro Váš zajišťuje náš řezník, pan Drda z Jirkova u Železného Brodu.
Jedná se o rodinný podnik, kde je dbán veliký důraz na kvalitu a zpracování masa.
Zvířata jsou pouze z výběrových chovů a tak se Vám společně se špičkovým
zpracováním dostávám maso té nejvyšší kvality. Delikátní šunka bez vody, párky co
nepraskají a slanina na kterou se jen tak nezapomíná… 

PŘÍLOHY
SIDE DISHES

Šťouchané brambory se slaninou

45,-Kč

Crushed potatoes with bacon

Bramborové hranolky

45,-Kč

Vařené brambory

35,-Kč

Pyré (dle aktuální nabídky)

65,-Kč

Tagliatelle

50,-Kč

Grilovaná zelenina

65,-Kč

Míchaný zeleninový salát

49,-Kč

French fries

Boiled potatoes

Grilled vegetable

Mixed vegetable salad

Pečená bylinková bageta

39,-Kč

Roasted herb baguette

DEZERTY
89,-Kč

Horké višně –
servírované s čokoládovou zmrzlinou, tvarohem a šlehačkou
Hot cherries with chocolate ice-cream, cottage cheese and whipped cream.

89,-Kč

Horké maliny–
servírované s vanilkovou zmrzlinou, tvarohem a šlehačkou
Hot cherries with chocolate ice-cream, cottage cheese and whipped cream.

Domácí čokoládový fondán se zmrzlinou

99,-Kč

Homemade chocolate fondant

Dort dle denní nabídky
Francouzské sýry podávané s hroznovým vínem a vlaš. ořechy
French cheese variation served with grapes and walnuts

100g

145,-Kč

