
Jídelní menu 
 
Tatarský biftek z plemene České stračeny 
Kč 250, 
Rožeň s marinovaným kuřecím masem a panenkou ze selátka 
Kč 295,- 
Do zlatova opečená Vodňanská kachna na staročeský způsob 
Kč 415,- 
Staročeská posvícenská mísa 
Kč 1.695,- 
Pikantní grilovaná marinovaná žebra v domácí marinádě 
Kč 315,- 
Pečené přední vepřové koleno z mladého selátka 
Kč 395,- 
 
Studené předkrmy 
 
Staročeská variace studených předkrmů 
Kč 155,- 
Pražská šunka od kosti 
s čerstvým křenem a kyselou okurkou 
Kč 165,- 
Variace uzených sladkovodních ryb 
s koprovým dresinkem 
Kč 195,- 
Sleďové zavináče 
plněné kysaným zelím a cibulkou 
Kč 135,- 
 
Teplé předkrmy 
 
Domácí bramboráky smažené na sádle 
s česnekovou smetanou 
Kč 110,- 
Grilovaná vorařská klobása 
s domácím zelňákem 
Kč 125,- 
Grilovaný uzený bok 
se švestkovou omáčkou a domácím bramboráčkem 
Kč 195,- 
Uzený hovězí jazyk 
s křenovou omáčkou a hrachovým pyré 
Kč 185,- 
Vývar z hovězích žeber a morkové kosti 
s domácími nudlemi, masem a zeleninou 
Kč 85,- 
Domácí gulášová polévka 
Kč 85,- 
Domácí bramborová polévka s hříbky 
Kč 85,- 
 
 



Speciality mezinárodní kuchyně 
 
Vodňanská kachna pečená na staročeský způsob 
červené zelí, domácí houskové a bramborové knedlíky 
Kč 415,- 
Grilovaný jihočeský candát 
opečený BIO špenát s mini tomaty, bramborová kaše 
Kč 315,- 
Pečené BIO kukuřičné kuřátko 
s dušenou zeleninou na másle a medu, petrželové brambory 
Kč 295,- 
Medailonky z vepřové panenky 
s pečenou bramborou a smetanovou omáčkou s lesními hříbky a liškami 
Kč 375,- 
Konfitované jehněčí kolínko 
rozmarýnové šťouchané brambory a zeleninové ratatouille 
Kč 435,- 
Biftek z české stračeny 
fazolové lusky, smetanová omáčka ze zeleného pepře, domácí hranolky 
Kč 565,- 
Vepřová pečená krkovice 
podávaná na prkně s hořčicí, křenem a zelným salátem 
Kč 305,- 
Smažený vepřový nebo kuřecí řízek 
se šťouchaným smetanovým bramborem 
Kč 265,- 
Stroganoff 
z pravé svíčkové se smetanovou omáčkou, žampiony a okurkou, dušená rýže 
Kč 365,- 
 
Česká hlavní jídla 
 
Hovězí svíčková na smetaně 
s brusinkami, domácí houskové knedlíky 
Kč 245,- 
Staropražský hovězí guláš 
s pečenou klobáskou a smaženou cibulkou, domácí houskové knedlíky 
Kč 235,- 
Vepřová špikovaná plec 
s kysaným zelím, domácí houskové knedlíky 
Kč 215 
 
Bezmasá jídla 
 
Penne s bazalkovým pestem 
a sušenými BIO rajčaty 
Kč 235 
Smažený český hermelín 
s domácí tatarskou omáčkou, petrželové brambory 
Kč 225 
Variace českých sýrů 
s hroznovým vínem, ořechy, ovocným chlebem a rybízovým džemem 



Kč 185,- 
 
 
Saláty 
 
Salát na řecký způsob 
trhané hlávkové saláty, rajčata, sýr feta, olivy a česnekový dresink 
Kč 165,- 
Caesar salát 
ledový a římský salát s mini tomaty, grilovaným kuřecím prsíčkem, parmazánem a 
ančovičkovým dresinkem 
Kč 195,- 
Selský salát 
listové saláty se slaninou, BIO vejcem, sýrem, hořčicovým dresinkem a jemnými 
krutony 
Kč 155,- 
Kompozice čerstvých salátů 
a zeleniny s citronovo-medovým dresinkem 
Kč 85,- 
Okurkový salát 
v sladko-kyselém nálevu 
Kč 75,- 
Rajčatový salát 
se šalotkou 
Kč 75,- 
 
 
Dezerty 
 
Domácí tvarohové knedlíky 
plněné sezónním ovocem, strouhaný tvaroh, přepuštěné máslo 
Kč 135,- 
Domácí palačinka se zmrzlinou 
a vanilkovým krémem "San Remo" 
Kč 115,- 
Tradiční jihočeský jablkový závin 
dle našeho šéfkuchaře, vanilková zmrzlina 
Kč 135,- 
Domácí borůvkový koláč s mandlovou drobenkou 
a šlehačkou 
Kč 135,- 
Tradiční český lehký tvarohovo-čokoládový dortík 
s malinovou omáčkou 
Kč 135,- 
Pečená mini bábovka 
s vanilkovým pudinkem a čokoládovou zmrzlinou 
Kč 115,- 
 
 


