HOSPODA KYČERKA
POLÉVKY A PŘEDKRM Y
Jemná drůbeží paštika,
salátové listy, vinná redukce, chléb 1,7
80 g 99 Kč

Valašská kyselice z uzeného žebra se smetanou 1,7
0,25 l 75 Kč

Slepičí vývar, masovo-játrové knedlíčky, nudle, zelenina 1,3,7
0,25 l 75 Kč

HLAVNÍ JÍDLA
Šťavnatá jehněčí kýta s čerstvými bylinkami
v anglické slanině, slaninová omáčka,
smažené brambory 1,3,7
170 g 320 Kč

Konfitovaná kýta jelena Siky, omáčka
z kořenové zeleniny a červeného vína,máslový
hrášek, bramborová kroketa 1,3,7
180g 265 Kč

Kachní stehno pomalu pečené na kmíně a cibuli,
červené medové zelí, bramborový knedlík 1,3,7
280g 275 Kč

Šťavnaté krůtí prso,
smetanová bylinková omáčka, karotkové pyré,
pečené brambory 7
180 g 248 Kč

Steak z roštěnce z mladého býka,
houbové ragú, pečené brambory se zakysanou smetanou 7
200 g 340 Kč

Steak z krkovice,
houbové ragú, pečené brambory se zakysanou smetanou 7
200 g 235 Kč

Burger se zauzeným vepřovým žebírkem v naší bulce,
křenová majonéza, okurek, salát s paprikou, jarní cibulkou a
zázvorem, dresink s hrubozrnnou hořčicí a sweet chilli,
pečené brambory 1,3,7
150 g 235 Kč

Salát z dýně hokaido
s pralinkami z ovčí bryndzy, salátovými listya
karamelizovanými vlašskými ořechy 1,3,7
250g/90g 230 Kč

Listové saláty s grilovaným krůtím prsem,
rajčata, okurek, paprika, medový vinagrette,
slunečnicové semínko, bylinková ciabatta
1,3,7
300g/100g 220 Kč

Tradiční halušky s ovčí bryndzou
a vysmaženou slaninou 1,3,7
350 g 195 Kč

Výpečky z vepřové plece,
otické kysané zelí, houskový knedlík 1,3,7
180g 225 Kč

Nadýchané kynuté knedle
s borůvkovým ragú, skořicovou smetanou, máslem a cukrem 1,3,72 ks
- 195 Kč

DĚTS KÉ PORCE
Krůtí prso, pečené brambory, kečup
100 g 130 Kč
Bramborové šulanky s mákem, cukrem a máslem 1,3,7
150 g 105 Kč
Kynutý knedlík s borůvkovým ragú, skořicovou smetanou,
máslem a cukrem 1,3,7
1 ks 105 Kč

Výběr moučníků a koláčů dle denní aktuální nabídky
připravujeme makový i švestkový koláč, cheesecake slaný
karamel,vanilková nebo jahodová zmrzlina, rybízový sorbet

