Aperitiv
Sklenička Prosecca (1 dl) 65,–
Martini dry, bianco, rosé (1 dl) 85,–
Crodino nealko (1 dl) 75,–

Předkrmy
Kachní paštika
s Foie Gras 199,–
s brusinkami, fíky a pečeným chlebem

Tataráček 249,–
z hovězí svíčkové s pečeným chlebem

Telecí Carpaccio 225,–
s parmazánem, rukolou a bagetkou

Tataráček z lososa 249,–
s limetkou, Créme Fraiche a bylinkovou
bagetkou

Zvěřinová klobása
od „Nováků“ 149,–
grilovaná na našem ohništi s křenem,
hrubozrnnou hořčicí a pečivem

Grilované
na našem ohništi
Filé z lososa 469,–
s grilovanou zeleninou

Kuřecí Supréme 269,–
v pancettě s pepřovou omáčkou

Kachní prso 295,–
s povidlovo - švestkovou omáčkou
s portským

Medailonky
z vepřové panenky 295,–
zabalené v sušené pancettě
s hřibovou omáčkou

Vepřová panenka gratinovaná
kozím sýrem 295,–
s medovou glazurou a bylinkovým jusem

Biftek z mladého býka
(200 g, 300 g, 400 g)
495,–

Polévky
Silný hovězí vývar 75,–
s našimi nudlemi, domácími knedlíčky
a zeleninkou

Valašská kyselice 75,–
s moravským uzeným, hřiby z lesa kolem
a daňčí klobásou

Denní polévka 75,–

Saláty, lehká jídla
Salát s čerstvým sýrem 229,–

695,–

925,–

Jehněčí kotletky –
hřebínky s tymiánem
frenched rack 469,–
a zelené fazolky na slanině, bylinkový jus

Grilovaný Roastbeef 295,–
s omáčkou z pravých hříbků

Chateaubriand
pro dva 1.090,–
s grilovanou zeleninou a výběrem omáček

Srnčí hřbet 395,–
s brusinkovou omáčkou a portským vínem

olivami, cibulkou a vinaigrette zálivkou

Na bagetce gratinovaný kozí sýr
s červenou řepou 249,–

Hlavní jídla

zakáplý lesním medem, doplněný
listovým salátkem

s omáčkou se zahradními bylinkami

Filátko z candáta 349,–

Řízky z hovězí svíčkové
(150 g) 365,–
na sádle smažené s příchutí česneku

Tatarák pro dva (300 g) 745,–
s topinkami na sádle, papričkami
a cibulkou (míchaný)

Valašské halušky 249,–
se špekem, brynzou a jarní cibulkou

Pastýřova pánev 295,–
šťavnaté panenské svíčkové kousky se zeleninou,
podávané na rozpálené litinové pánvi

Dezert
Crème brûlée 115,–

smetanový krém z čerstvých vanilkových lusků
pod karamelovou krustou

Čokoládový dortík 115,–

s krémem z čerstvé vanilky a višňovou redukcí

Citrusový sorbet s likérem
Limoncello 75,–
Mandle pražené (60 g) 95,–
Přílohy
Šťouchané brambory s cibulkou 49,–
Halušky na másle 55,–
Restované brambory Grenaille 49,–
Bramborové hranolky 55,–
Bramborové krokety 55,–
Valašské Brambory se slaninou
a cibulkou 75,–
Grilovaná zelenina s bylinkami 99,–
Bageta s 1) máslem 2) česnekem
3) bylinkami 49,–
Malý zeleninový salát 89,–
Listový salát se špekem a zálivkou 89,–

Omáčky
Hříbková omáčka 55,–
Omáčka ze zeleného pepře 55,–
Brusinková omáčka 55,–
Domácí tatarka 49,–

Dětská jídla
Filé z lososa se šťouchanými
bramborami a citronem 189,–
Kuřecí nudličky na másle s hranolkami 99,–
Kuřecí řízečky
se šťouchanými bramborami 99,–

