
HLAVNÍ CHODY

grilovaný losos s dýňovou omáčkou
s křenem a vlašskými ořechy,
fenyklový salát  289,-

čerstvý grilovaný
PSTRUH POTOČNÍ,
bylinková omáčka, brambory
s rozmarýnem pečené v jehličí   389,-

domácí těstoviny s lístky růžičkové
kapusty, zrajícím sýrem, ztraceným
vejcem a čerstvým černým lanýžem  225,-

zvěřinový guláš s pečenými povidly,
nakládaná zelenina a houby
z beskydských lesů  245,-

konfitované kachní stehno, červené
zelí s badyánem a vanilkou, domácí
houskový knedlík  225,-

PŘEDKRMY
kaše ze zeleného hrášku s kysaným
tvarohem, mátou a praženými
mandlemi, žitný chléb  109,-

rizoto s džusem z červené řepy,
zrající kozí sýr z Rožnova  139,-

nakládaní sledi, uzená rajčata,
kerblík, sušené černé olivy, krém
ze žlutých paprik   139,-

zelenina grilovaná na dřevěném uhlí,
pyré z pečeného květáku, restovaný
laskavec   139,-

grilované jelito (black pudding),
pečená jabka, jablečný krém,
brusinky   129,-

carpaccio z hovězí svíčkové kořeněné 
bylinkami a sečuánským pepřem,
vyzrálý kozí sýr   190,-

telecí tartar v bukovém kouři
s křenovou zmrzlinou   245,-

POLÉVKY
kachní vývar s knedlíky s kardamomem
a mandlemi  89,-

bergenská bílá rybí polévka  109,-

TÝDENNÍ NABÍDKA

HAMBURGER - CIBULÁK
150 g hovězí svíčkové v tmavém křehkém 
chlebu, majonéza, pečená a nakládaná 
červená cibule, bílá karamelizovaná
cibule s morkovým máslem a tymiánem,
48 týdnů zrající gouda, salát s bylinkami
a dva dny tažený jus z hovězích kostí
a červené řepy  220,-

hovězí HRUDÍ
pečené, zauzené, podávané v kořeněné
krustě, bramborový salát s nakládanou 
zeleninou, salát z bílého zelí s křenem   380,-

kuřecí prso supreme
grilované na dřevěném uhlí, salát
s kedlubnou a fenyklem   199,-

1/2 grilovaného kuřete,
steakový salát s bylinkovým pestem
a zauzeným máslem   325,-

vysoká vyzrálá vepřová kotleta s kostí 220g, 
grilovaná zelenina s chorizem
a čerstvou majoránkou   265,-

hovězí hanger steak 250g,
zeleninový krém, dušená řepa   349,-

hovězí hanger steak 250g,
omáčka chimichurri, pečená
zelenina   359,-

steak z vyzrálé hovězí svíčkové s kostí 250g 
(doporučujeme s bernskou nebo
pepřovou omáčkou)   469,-

vyzrálý hovězí tomahawk steak
z českých bio chovů, (velmi jemné
maso, podáváme pouze se solí
a olivovým olejem) 100g  120,-

informace k alergenům vám podá obsluha 

couvert  15,-

DEZERTY
máslové hrušky pečené v borůvkovém
džemu, vanilková zmrzlina, mandlová 
drobenka   125,-

štrůdl bez těsta, krém ze slaného
karamelu, karamelová pěna   125,-

domácí povidla, vanilková zmrzlina,
trubičky plněné rumovým krémem,
jogurtový sníh   130,-

degustace zmrzliny a sorbetu - 3 noky
do „křišťálového Víznera“   105,-

PIVO
radegast 0,3 l  39,- 
radegast 0,5 l  65,-
franziskaner weissbeer 0,5l  65,-
franziskaner dunkel 0,5l  65,-
franziskaner alkoholfrei 0,5l  65,-
radegast birrel 0,33l  40,-

VÍNO
SEKT A CHAMPAGNE 0,1L
Créme de Pinot Noir
Dobrá Vinice, Morava  99,-
Francoise Bedel, Champagne, France
Cuvée Dis Vin Secret AOC brut nature  265,-

BÍLÁ VÍNA 0,15L
Grüner Veltliner Groovy
Salomon Undhof, Rakousko  109,-
Riesling Erntebringer GH
Von Mumm, Německo  109,-
Weissburgunder trocken
Weingut Geil, Německo  109,-
Riesling kabinett
Weingut Geil, Německo  109,-
Naia DO Verdejo
Bodegas Naia, Španělsko  149,-

ČERVENÁ VÍNA 0,15 L
Taus, Hazienda del Carche
Jumilla, Španělsko  119,-
Pinot noir, Jean Moreau & Fils,
Burgundsko, Francie  119,-

LIMO
borůvková šťáva 0,2l  59,-
limonáda z arónie 0,3l  69,-
pomerančová limonáda 0,3l  55,-

voda filtrovaná perlivá / neperlivá 0,75l  59,-
voss watter perlivá / neperlivá 0,8l  159,-
mošt bio 0,2l  49,-
tonic fentimans 0,2l  65,-
fentimans curiosity cola 0,275l  79,-
fentiams curiosity cola 0,75l  189,-
coca cola, coca cola light 0,33l  55,-
kofola 0,33l  55,-

PŘÍLOHY
pečená bramborová kaše  79,-

glazované baby brambory s bylinkami  79,-

pečené brambory s rozmarýnem  79,-

pečená zelenina  79,-

listový salát s čekankou, kedlubnou,
fenyklem a bylinkovým vinaigrette  89,-

steakový salát s bylinkovým pestem
a zauzeným máslem  89,-

kuře, ryby a steaky 
připravujeme v unikátním 
grilu Josper na dřevěném 
uhlí,  steaky propékáme
na nejvhodnější stupeň 
medium rare

omáčky
kachní demi glace s červenou řepou  59,-
bernská omáčka  69,- 
pepřová omáčka  69,-
chimichurri  49,-
bbq omáčka se zázvorem  59,-
tatarská omáčka  59,-




