0,3l Tradiční italská Pomodoro polévka
z loupaných rajčátek, kořenové zeleniny a čerstvé bazalky, sypaná
parmezánem podávaná s miskou česnekových krutónů (9, 7, 1)

55,00 Kč
0,3 l Silný kuřecí vývar
s variací kořenové a sezónní zeleniny, trhaným masem, těstovinou
a miskou česnekových krutónů (9, 7, 3, 1)

45,00 Kč
100 g Tenké plátky červené řepy
dochucené domácím bazalkovým pestem, sypané řeckým sýrem Feta, rukolou,
praženými slunečnicovými semínky (8, 7, 1)

79,00 Kč
100 g Grilovaný uzený bok
servírovaná s cibulkou, beraními rohy,
hořčicí, smetanovým křenem (10, 1)

79,00 Kč
300 g Těstoviny s restovanou panenkou
listovým špenátem na česneku, smetanou, čerstvými rajčátky
a ricottou, sypané parmezánem (1, 3, 7)

185,00 Kč
300 g Těstoviny se sýrovou omáčkou, kuřecím masem
a strouhaným parmezánem (1, 3, 7)

165,00 Kč
„Statkářský burger“
briošková opečená houska, 200 g mletého hovězího masa Chuck roll, domácí
BBQ omáčka, glazovaná červená cibulka na karamelu a červeném víně, plátky
nakládané okurky, plátek sýru Chedar, čerstvé rajčátko a ledový salát,
podávaný se steakovými hranolky, salátkem Coleslaw a domácí tatarskou
omáčkou (1, 3, 7, 12, 9)

189 Kč
300g BIG Steak z vepřové krkovičky
s domácí silnou omáčkou Demiglace z kostí, kořenové zeleniny
a červeného vína, domácí salát Coleslaw (9, 12, 3, 1)

165,00 Kč

200 g Steak z vepřové panenky
podávaný se statkářskými šťouchanými brambory s cibulkou a slaninou,
kousky škvarek i silná domácí omáčka Demiglace z kořenové zeleniny
a červeného vína (7, 9, 12)

185,00 Kč
200 g Šťavnaté kuřecí prsíčko pečené v parmazánové krustě
podávané na studeném salátu z kuskusu a zeleniny (7, 10, 9, 12, 1)

175,00 Kč
300 g Originální Caesar salát z římských listů
ančovičkového dresinku, s opečenými česnekovými krutóny a grilovaným
kuřecím prsíčkem, podávaný s hoblinkami parmezánu (4, 3, 7, 1, 10)

165,00 Kč
300 g Řecký salát
míchaný salát ze sezónní zeleniny podávaný se sýrem Fetta a olivami (7)

135,00 Kč
300 g Halloumi salát
míchaný salát ze sezónní zeleniny podávaný s ogrilovaným sýrem Hallouni,
lehce dochucený dresinkem z pomerančového a citrónového freshe a
s ovocnými segmenty (7)

165,00 Kč
150 g Smažený sýr (Gouda)
podávaný se smaženými hranolkami a domácí tatarskou omáčkou (7, 3, 1)

155,00 Kč
Domácí čokoládový Fondant z belgické čokolády
se zmrzlinou a ovocnou omáčkou (3, 1, 7, 8)

89,00 Kč
Křupavé čokoládové placičky
prokládané lahodným krémem z Cremefresh a bílé čokolády, ovocné
segmenty, zdobený domácím griliášem (7, 8)

75,00 Kč
Přílohy
200 g Smažené hranolky (steakové nebo tenké) … 35,00 Kč
200 g Statkářské brambory
s cibulkou a slaninou, kousky škvarek … 45,00 Kč

