
Předkrmy 
60 g Vejce v hnízdě ze salátu a toustem 40,- 

60 g Zelenina na balkánském sýru s jogurtovým dresingem                40,- 

60 g Kuřátko s tymiánem a balsamikem podávané na toustu             60,- 

Polévka 
0,3 l dle denní nabídky                                                                        35,- 

Dětská nabídka 
V ceně je 100g příloha dle nabídky(vař. brambor, hranolky, krokety, atd.) 

100 g Přírodní kuřecí na másle 75,- 

100 g  Smažený kuřecí řízek 75,- 

120 g Bramborové knedlíky s brusinkami  se smetanovým přelivem,  
 sypané cukrem a skořicí 75,- 

0,25l   Krupicová kaše,  sypaná cukrem a skořicí                                 50,- 

Kuřecí masa 
200 g Grilované prso s kůží s omáčkou z gorgonzoly                        176,- 

150 g Marinované nudličky v tymiánu, balsamiku se slaninou        156,- 

200 g Zapékané prso se šalvějí a parmezánem   

                s hořčično-smetanovou omáčkou                                              176,- 

150 g Smažený kuřecí řízek na sádle                                                 114,- 

Ryby (ryby jsou z našeho náhonu) 

 
250g Pstruh po mlynářsku                                                                151,-  

250 g Pečený pstruh na citrónu 
 (tato receptůra vyžaduje delší dobu přípravy)                         171,- 

250g Filet ze pstruha na bylinkovém koření (obsahuje kosti)         185,- 

nadváha u ryby  6,-/ 10 g 

Vepřová masa 
200 g Plněná panenka sušenými rajčaty s omáčkou z gorgonzoly         196,- 

200 g Panenka balená v parmské šunce s jemnou pepřovou omáčkou   186,- 

150 g Medajlonky z panenky s hořčično-smetanovou omáčkou             176,- 

250 g Marinovaná krkovice z grilu s ajvarem                                       145,- 

200 g Řízek  z krkovice, smažený na sádle                                            116,- 

150 g Řízečky z panenky                                                                      155,- 

250 g Slaná palačinka plněná masem s pikantní omáčkou                   120,- 

 

 
 

Hovězí a telecí 
Dle aktuální nabídky 
Hovězí maso upravujeme na našem  
 
Krvavý – rar 
Středně propečený - medium 
Propečený – well done  

 

Studené a teplé omáčky (60g) 

Tatarka, kečup, hořčice  12,- 

Ajvar     15,- 

Omáčka z gorgonzoly  20,- 

Jemná pepřová  15,- 

Hořčično-smetanová  20,- 

Bezmasé 
250g Blanšírovaná zelenina zapečená sýrem gouda                                   120,-  

200 g Vaječná omeleta se zeleninou s parmezánem                                       90,- 

120g Smažený sýr s tatarkou                                                                     120,- 

160g  Bramborovo-tvarohové knedlíky s brusinkami se smetanovým přelivem 

                sypané cukrem a skořicí                                                                     125,- 

0,3l   Krupicová kaše, sypaná skořicovým cukrem a čokoládou                    85,- 

 

Saláty s masem 
250g Ledový salát na způsob César                                                           155,- 

200 g Míchaný salát s kuřecími kousky a slaninou  

 (ledový salát, okurka, rajče, paprika)                                                121,-   

Saláty 
150g Šopský salát                                                                                       55,- 

150g  Míchaný salát(ledový salát, okurka, rajče, paprika)                         50,- 

150 g Ledový salát s vejcem ze skla balzamikem a toustem                     115,- 

180g Řecký salát(olivy,paprika,okurka,rajče,cibule,balkanský sýr)          75,- 

                               

Dresingy:(60g) 

 Medovo-hořčičný 15,- 

  Jogurtový s bylinkami 15,- 

 Olivový olej s izraelským kořením 15,- 
 

 
 

Přílohy 
 

180g Vařené brambory 25,- 
180g Šťouchané brambory 35,- 
180g Blanžírovaná zelenina na másle 45,- 
150g  Fazolky s česnekem a cibulkou 40,- 
180g  Hranolky, krokety, americké brambory 30,- 
 (dále dle aktuální nabídky) 
200g  Bramboráčky 30,- 
150g  Cibulové kroužky 30,- 
 1 ks  Pečivo  6,- 
 1 ks  Toust 4,- 
 

 

Sladké 
1 ks Palačinka s marmeládou 35,- 

 Mascarpone s horkými malinami  38,- 

1 ks Palačinka s nutelou, banánem a vanilkovou zmrzlinou              55,- 

  Horká láska(vanilková zmrzlina s malinami a šlehačkou)          35,- 

 Teplé hrušky v karamelu s vanilkovou zmrzlinou a mandlemi   55,- 

1ks Pečený banán s mandlemi, medem, šlehačkou, sypaný kávou     45,- 

  Zmrzlinový  pohár s kompotovaným ovocem, šlehačkou            55,- 

 

     Možná i Vy najdete zalíbení  v pokrmech, které 
jsou náročné na čas přípravy. 
 

      Rádi Vám na objednání upečeme kachničku, 
jehněčí, hovězí nebo srnčí. No, zkrátka co naše krásná 
česká zem nabízí. 
Chcete ochutnat od každého trošku?   
 

       Několikachodové degustační menu s ochutnávkou 
vín připravíme ve Vámi určeném termínu (od 6 osob) 
 

      Bude nám ctí připravit kompletní menu od 
studeného bufetu po grilovaná masa, co se svateb, 
firemních večírků, rodinných oslav, narozenin a dalších 
důležitých událostí ve Vašem životě týká. 
 

Pokrmy z mas jsou z českých chovů, lesů a vod. 
 

         Rodina Králů s kolektivem Vám přejí dobrou 
chuť. 

 


