
Švejkova letní nabídka jídel

120g Čerstvě namíchaný tatarský biftek z mladého hovězího masa
plemene Angus, se 3 topinkami z celých krajíců chleba    149,-

100g Šťavnatý Roast beef, podávaný za studena s naší
tatarskou omáčkou a s naším škvarkovým chlebem    159,- 

100g Pomalu pečená vepřová krkovička na česneku, soli a kmínu,
podávaná na krajíci chleba s hořčicí a beraním rohem    99,-

1ks Utopený špekáček podle strážmistra Flanderky,
v láku z koření a cibule, podávaný s chlebem    79,-
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Studené předkrmy

0,33l Naše kulajda s houbami, vejcem a koprovým olejem    59,-

0,25l Silná česnečka se slaninou, bramborem a sýrem,
provoněná majoránkou    49,-

Polévky

300g Rakousko-Uherská pikantní krkovice podle poručíka Duba,
s praženou cibulí na sádle s kmínem a petrželí    219,-

200g 
    189,-

Šťavnatý steak z pečeně červených amerických vepřů plemene DUROC,
grilovaný na mořské soli a čerstvě mletém pepři

Hlavní jídla z grilu nebo z trouby

HYGIENICKÁ FORMA

JÍDELNÍHO LÍSTKU



200g Kuřecí prso marinované v rukolovém pestu
s česnekem a mandlemi   149,-

150g Masová směs z polní kuchyně světové války
s pórem, paprikou a cibulí    179,-

doporučená příloha topinka nebo bramborové placky Hash Browns,
na výběr varianta ostrá / neostrá

300g Narychlo vykoštěné kuřecí stehno Pepka Vyskoče
s kořením z Rakousko-Uherska, s petrželovým máslem

a opečeným venkovským chlebem    159,-

180g Burger WALZEL z čerstvého masa českých býků Angus,
podávaný v housce  se slaninou a čedarem, listovým salátem, cibulkou,

rajčetem, hořčičnou majonézou a s tenkými hranolkami    219,-

150g Burger z trhaného vepřového masa v BBQ Smokey omáčce,
podávaný  v bulce, s chedarem, cibulkou, salátkem

a s tenkými hranolkami, česnekový dip    189,-

300g Rib eye steak, grilovaný na mořské soli
a čerstvém pepři    389,-

„Traduje se, že hovězí steak má mít aspoň 300 g …“

300g Pstruh z našich sádek na másle s bylinkami a kmínem    209,-

150g Smažený sýr Gouda s naší tatarskou omáčkou    149,-

800g Vepřové koleno, připravené metodou Sous-Vide, poté zprudka
ogrilované a podávané s výpekem, kyselou okurkou, hořčicí a chlebem     229,-

150g Guláš feldkuráta Otto Katze – šťavnatý hovězí guláš, podávaný
s našimi houskovými knedlíky, čerstvým křenem a cibulkou    169,-

150g Smažený kuřecí řízek    139,-

V denní nabídce máme svěží sladkovodní
i mořské ryby, připravované na grilu.
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200g Pavlišov – smažený vepřový řízek, podávaný s kysaným bílým zelím
a s našimi houskovými knedlíky, přelitými teplými škvarky    189,-

150g Svíčková na smetaně podle paní Müllerové – sváteční svíčková,
připravovaná  z hovězího válečku, kořenové zeleniny a z čerstvé smetany,

brusinková zavařenina, naše houskové knedlíky    189,-

Dětská svíčková omáčka podle paní Müllerové
se třemi houskovými knedlíky (bez masa)    69,-

200g Vepřo knedlo zelo – pečínka z prasátka s kysaným
bílým zelím a s našimi houskovými knedlíky    179,-

Dětské vepřo knedlo zelo – tři knedlíky, zelí, sosíček (bez masa)    69,-
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400g Těstovinový salát s křupavou zeleninou, fetou, listovým salátem
a limetovou zálivkou s medem pana Vlka z Vernéřovic    199,-

400g Pohankový salát s bryndzou z Farmy M&M Šonov, vypraženým
špekem  z mangalice z farmy Bošina z Vernéřovic a s rukolou    209,-

200g Míchaný zeleninový salát ze sezónní zeleniny    69,-

Saláty

150g Teplé švestky s vanilkovou zmrzlinou, obalenou v perníku    89,- 
Zmrzlinový pohár s teplým ovocem a šlehačkou    89,- 

Dezert dle denní nabídky 

Dezerty
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200g Hranolky    44,-
200g Bramborové placky Hash Browns     48,-

200g Vařené brambory s máslem a petrželí     30,-
200g Mačkané brambory     35,-

200g Smažený brambor ve slupce    45,-
250g Těstovinový salát se zeleninou a majonézou    59,- 

200g Grilovaná sezónní zelenina    69,-
1ks Topinka s česnekem    15,-
250g Houskové knedlíky    35,-

200g Dušené bílé zelí    35,- 

Přílohy

15cl Pepřová    45,-  
10cl Demi-glace    49,- 

70g Tatarská    25,- 
70g Smokey BBQ    25,-

70g Kečup    15,- 
70g Hořčičná majonéza     25,- 

70g Česneková majonéza s olivovým olejem    25,- 

Omáčky

Uvedené váhy masa jsou v syrovém stavu.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

Velký výběr moravských vín známých vinařů

SKOUPIL
R O D I N N É

V I N A Ř S T V Í
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