Jídelní lístek
Předkrmy, nebo jen tak na malý hlad….
1) 2 ks Nakládaný kozí sýr s naší bagetkou ……….155,2) 80g Domácí paštika z husích jatýrek se zeleným pepřem,
podávaná s regionálním chlebem……… 155,3) 1 porce Škvarkové mazání, podávané s regionálním chlebem
a kyselou okurkou ……….125,4) 200g Řezníkova tlačenka s cibulkou, octem a regionálním chlebem……….125,-

Polévky
5) Denní polévka dle nabídky ………. 75,6) Slepičí vývar s masem, zeleninou a nudlemi ………. 75,7) Oukrop z chlívku (česnečka z Orlických hor)………. 75,-

Pro kůzlátka …….
8) 100g Kuřecí stripsy, bramborová kaše přelitá máslem ……….145,9) 75g Svíčková na smetaně, houskové knedlíky……….145,-

Od mlsné kozy…………………..s masem
10)150g Hovězí svíčková na smetaně, naše houskové knedlíky,
brusinkový terčík……265,11) 220g Vepřová líčka sous vide, pepřová omáčka,
naše mandlové krokety…….295,12) 300g Špecle s hříbky, praženou pancettou a lanýžovým olejem …255,13) 200g Smažené kuřecí stripsy, bramborová kaše, salátek…245,14) 4 ks Naše bramborové knedlíky plněné uzeným masem,
podávané s kysaným zelím, přelité cibulkou na sádle…….235,15) 300g Vepřová flákota válená v koření, venkovské brambory, pikantní dresing,
maminčin salát…….325,16) 200g Rampušákův mls s domácími bramboráčky………………..285,(kuřecí a vepřové maso, cibule, paprika, omáčka z černého piva, kečup, tabasco)

17) 150g Filírované kuřecí prso podávané na letním salátku s medovo hořčičnou

zálivkou, naše bagetka…..275,18) 150g Caesar salát s grilovaným kuřecím masem, chipsem pancetty a hoblinami
parmezánu, naše bagetka……….275,-

Něco pro vegouše……….
19)350g Letní salát s medovo hořčičnou zálivkou a kozím sýrem,
naše bagetka ...215,-

Něco pro sladký hlad……….
20) 5ks Naše tvarohové knedlíky s ovocem, sypané cukrem
a strouhaným tvarohem, přelité rozpuštěným máslem…….175,21) 7ks Bramborové šišky plněné mákem, sypané makovým cukrem,
přelité rozpuštěným máslem…….125,22) 1 ks Naše obří palačinka s borůvkovým žahourem (zakysaná smetana, borůvky),
sypaná cukrem, zdobená čerstvou šlehačkou ……….155,23) 1 ks Naše obří palačinka s nutellou, sypaná cukrem,
zdobená čerstvou šlehačkou ….155,Malé saláty ……
24) 200g Míchaný salát s balkánským sýrem ……….135,25) 120g Maminčin zelný salát ……….85,-

Z kozí cukrárny ……
26) 1ks Domácí štrůdl s čerstvou šlehačkou ……….95,27) Pohár Kozí chlívek (čerstvé ovoce, zmrzlina, čerstvá šlehačka) ..….115,28) Pohár pro kůzlátka (čerstvé ovoce, zmrzlina, čerstvá šlehačka) …….95,Alergeny na vyžádání u obsluhy.
Doba přípravy pokrmů je závislá na obsazenosti restaurace.
Děkujeme za pochopení a přejeme dobrou chuť.

