PŘEDKRMY
Hovězí tatarák
nakládané hořčičné semínko, kapary,
sušený žloutek, cibule, topinky

199 Kč / 100 g
Tvarůžkový tatarák
nakládaná ředkvička, topinky, česnek

189 Kč / 100 g

POLÉVKA
Slepičí vývar
játrové knedlíčky, nudle, zelenina Julienne

65 Kč / 330 ml
Kulajda
nakládané houby, brambory Grenaille, křepelčí vejce

85 Kč / 330 ml

HLAVNÍ JÍDLA
Treska pečená na másle
koprový velouté s Proseccem, pečené
Grenaille, křepelčí vejce

309 Kč / 150 g
Telecí řízek
bramborové pyré, nakládaná zelenina

259 Kč / 150 g
Kuřecí prsa
dýňové pyré, pečená podzimní zelenina,
pražená dýňová semínka

259 Kč / 200 g
Králičí stehno trhané
pyré z čerstvého špenátu a Pecorina, naše
noky, omáčka z pečeného česneku

259 Kč / 300 g

Vepřová žebra pečená
BBQ marináda, salát z nakládané
zeleniny, kváskový chléb

269 Kč / 500 g
Krkovice pečená na česneku
lokše, salát z kysaného zelí a čočky Beluga,
omáčka z uzené papriky

249 Kč / 200 g
Hovězí rib eye steak

NÁŠ
TIP

z farmy Rudimov, Kimchi salát,
uzené hranolky, omáčka ze zeleného pepře

429 Kč / 250 g

SIGNATURE
DISH
Srnčí kýta,
houbové pyré,
brambory pečené v popelu,
perník, aronie

329 Kč / 200 g

SALÁT
Caesar salát
kuřecí maso, sýr Grana Padano,
česnekové krutony, dresing

229 Kč / 200 g
Salát z čočky Beluga
grilovaná sezónní zelenina, kozí sýr
z farmy z Vizovic

229 Kč / 200 g

Salát z pečeného Little gem salátu
uzený kapr, křepelčí vejce, kaparový
dresing, krutony

219 Kč / 200 g

BEZMASÁ JÍDLA
Linguine s houbami
cuketa, rukola, sýr Pecorino

229 Kč / 300 g
Burger falafel
(římský hrách), kozí sýr, česneková majonéza,
rukola, rajče, bramborové chipsy

219 Kč / 180 g

BURGERY
Farmář burger
mleté hovězí maso z farmy, sázené vejce,
pečená slanina, česneková majonéza,
cibulové kroužky

229 Kč / 180 g
Burger s trhaným hovězím masem
slaninové chutney, chilli majonéza, sýr chedar,
zelenina,bramborové chipsy

229 Kč / 180 g

DĚTSKÁ JÍDLA
Fish and chips
(smažená ryba v těstíčku, hranolky),
tatarka

179 Kč / 100 g
Linguine
(ploché špagety), omáčka z rajčat, bazalka,
sýr Grana Padano

159 Kč / 150 g

Kuřecí řízek
bramborové pyré

159 Kč / 100 g
Hovězí trhané maso z farmy
bramborové pyré

169 Kč / 100 g
Tvarohové knedlíčky
ovocné, maková omáčka

159 Kč / 3 ks

DEZERTY
Čokoládová šiška
mech, ovoce

129 Kč
Dezert dle denní nabídky
82 Kč

PŘÍLOHY
Hranolky
59 Kč / 200 g
Pečené brambory Grenaille
59 Kč / 200 g
Bramborové pyré
59 Kč / 200 g
Tatarská omáčka, kečup
19 Kč / 1 ks

PŘEJEME VÁM
DOBROU CHUŤ

František Rak, šéfkuchař

NOVINKA
RODINNÉ OBĚDY
— objednávka min. 3 dny dopředu, nejméně 4 porce
— možnost objednat jídlo s sebou za příplatek 100,-

Slepičí vývar
játrové knedlíčky, nudle, zelenina Julienne

260 Kč / 4 porce / mísa
65 Kč / 1 porce / 330 ml

TRADIČNÍ PEKÁČ
PRO CELOU RODINU
Králičí stehna
pečená na česneku, bílé zelí,
bramborové knedlíčky

1 036 Kč / 4 porce
259 Kč / 1 porce

Hovězí svíčková
houskový a karlovarský knedlík,
nakládané brusinky, citron

1 100 Kč / 4 porce
279 Kč / 1 porce

Kachna pečená
červené a bílé zelí, bramborové
knedlíčky, karlovarský knedlík

1 180 Kč / 4 porce
295 Kč / 1 porce / ¼ kachny

Vepřová líčka
dušená na červeném víně, kořenová
zelenina, bramborová kaše

1 060 Kč / 4 porce
265 Kč / 1 porce

Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy.
Doba přípravy pokrmů je 20–30 minut.
Platnost od 1. 10. 2022

info@solnypramen.cz
+420 577 154 216 / +420 778 485 228 (akce, oslavy)
solnypramen.cz

