
Předkrmy 

Bůčkové kostky v tvarůžkovo – pivním těstíčku (1,3,7,9,11) ................................................................... 55 Kč 

Hruška plněná nivou s oříšky (5,7)   ................................................................................................. 55 Kč 

Topinka s houbovou smaženicí s ředkvičkami sypaná sýrem (1,3,7,9,10)  ............................................... 55 Kč 

 

Polévky 

Slepičí vývar s masem a nudlemi (1,3,9) ............................................................................................... 25 Kč 

Velehradská uzená s masem a kroupami (1,9)  ..................................................................................... 30 Kč 

Dýňový krém s piniovými oříšky a chia (1,7,8,9) ................................................................................... 40 Kč 

 

Hotová jídla 

150g Svíčková na smetaně, hovězí maso, kynutý knedlík (1,3,7,9,10) ....................................................135 Kč 

150g Vepřový vrabec, hlávkové zelí, kynutý knedlík (1,3,7,9)  ............................................................... 125 Kč 

150g Vepřový guláš, kynuté knedlíky (1,3,7,9)  ....................................................................................125 Kč 

150g Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, hlávkové zelí (1,3,7,9)  ........................................... 125 Kč 

 

Jídla na objednávku 

150g Smažený vepřový řízek, vařené brambory, česnekové máslo (1,3,7,9,11)  ...........125 Kč 

150g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, bylinkové máslo (1,3,7,9,11)  ...............125 Kč 

150g Hovězí plátek s pečenou cuketou, bramborem a červenou řepou (3,7,9)  ............145 Kč 

150g Přírodní kuřecí kapsa plněná angl. slaninou, nivou a brokolicí,  

 opékané brambory (1,3,7,9)  ............................................................................140 Kč 

150g Přírodní vepřový kotlet se sázeným vejcem a šunkou,  

 opékaný brambory (1,3,9)  ........................................................................125 Kč 

150g Pikantní masová směs, bramboráčky (1,3,7,9,10)  ......................................135 Kč 

150g Vepřová panenka v anglické slanině a hříbková omáčka,  

 opékané brambory (1,9,10)  .......................................................................155 Kč 

150g Losos na bylinkách, máslové brambory s petrželkou,  

 obloha (4,7,9,10) ................................................................................... 150 Kč 

120g Smažený hermelín, vařené brambory (1,3,7,9,11)  ................................... 120 Kč 

120g Smažený sýr, vařené brambory (1,3,7,9,11)  ............................................ 120 Kč 

120g Grilovaný hermelín s teplou zeleninou, pečivo (1,3,7,9)  ........................... 120 Kč 

 

Specialita Vega centrum 

200g Masová variace, bramborové kuličky v bylinkách (1,3,7,9)  ........................ 260 Kč 

(vepřová panenka v krůtích játrech, hovězí roštěná s hříbky, kachní prso na medu a pomerančích) 

 

 

 

Víkendové menu 



Zvěřina 

200g Zvěřinový guláš, kynutý knedlík (1,3,7,9,10)  ............................................................................. 170 Kč 

200g Pečená kančí plec, hlávkové zelí, kynutý knedlík (1,3,7,9,10)  .................................................... 185 Kč 

200g Dančí medailonky v kečupovo – smetanové omáčce sypané sýrem, 

 Americké brambory (1,3,7,9,10)  ............................................................................................. 240 Kč 

350g Stehno ze zajíce na smetaně (s kostí), karlovarský knedlík (1,3,7,9,10) 

 Doporučujeme pro 2 osoby ..................................................................................................... 280 Kč 

 

Exotické speciality – objednávejte 1 den předem 

150g Krokodýlí steak v arašídové omáčce s krevetami, 

 smažené brambory ve vinném těstíčku (1,2,3,5,7,9,14)  ............................................................ 390 Kč 

150g Pštrosí steak se sušenými  meruňkami a kari rýží s rozinkami (7,9,10) ......................................... 290 Kč 

 

Saláty 

400g Zeleninový salát s ovčím sýrem a křenovým dresinkem (7,10)................................. 115 Kč 

400g Salát z červené řepy s pečeným kachním prsíčkem na medu a pomerančích  ........... 115 Kč 

400g Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem ........................................................... 115 Kč 

400g Míchaný zeleninový salát se šunkou a sýrem (1-7)  ................................................ 115 Kč 

400g Salát z hlívy ústřičné a čínského zelí s peperončinem   ............................................ 115 Kč 

 

Dětská jídla 

50g  Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, vařené brambory 1,7,9,10 ................................ 75 Kč 

50 g Kuřecí plátek s broskví, hranolky  1,7,9,10 .......................................................... 75 Kč 

 

Deserty (dle denní nabídky)  

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou (3,7)  ............................................................. 55 Kč 

Palačinky s nugetou, ovocem a šlehačkou (1,3,5,6,7)  ................................................. 55 Kč 

 

Přílohy 

Vařené brambory  Rýže    Hranolky  

Hrášková rýže   Kynutý knedlík (1,3,7,9)  Bramboráčky (1,3,7,9) 

Opékané brambory  Americké brambory  Bramborové tolárky 

jednotná cena přílohy .................................................................................... 25 Kč 

Přílohy je možné změnit. 

 

 

Přijímáme stravenky  - Ticket Restaurant, Gastro Pass,, Cheque Déjeuner 

 

Předem objednané akce (zájezdy) budou obslouženy přednostně. 

Při velkém obsazení restaurace mohou být čekací doby na výdej jídla delší.  

Za případné zdržení se omlouváme. 

 

 

 

Víkendové menu 


