
 
 

 چ Studené předkrmyچ

                             Cold starters 
 
Sýrové kostky    74,- 

obsahuje alergen 7 
100 g Hermelínu, 100 g Eidamu, 100 g uzeného sýru, olivy  
Cheese cubes 

100 g Camembert, 100 g Eidam cheese, 100 g smoked cheese,  
olives 

 
Sýrový talíř    42,- 
obsahuje alergen 7     

120 g Dva druhy sýrů, máslo 
Two kinds of cheese, butter 

 
 

 چ Teplé předkrmyچ

Warm starters 
 
Omeleta se šunkou    65,- 

obsahuje alergen 3 
3 ks vejce, šunka 

Ham omelette 
 
Míchaná vejce    53,- 

obsahuje alergen 3 
3 ks vejce, cibule 

Scrambled eggs 
 
Hemenex    65,- 

obsahuje alergen 3     
3 ks vejce, šunka, cibule 
Ham and eggs, onion 

 
Anglická slanina s vejci    65,- 

obsahuje alergen 3 
3 ks vejce, anglická slanina, cibule 
English bacon, eggs, onion 
 

Polévky چ 
 چSoupsچ

 
Česneková polévka    48,- 
obsahuje alergen 1,3,7,9 

Vejce, sýr, uzené, chlebové krutony 
Garlic soup with egg, smoked meat and cheese 
 

Hovězí vývar s nudlemi    38,- 
obsahuje alergen 1,3,9 

Domácí nudle, mrkev, petržel, celer 
Beef soup with noodles 
 

Hovězí vývar s masem a nudlemi    45,- 
obsahuje alergen 1,3,9 
Domácí nudle, maso, mrkev, petržel, celer 

Beef soup with meat and noodles 
 



  
 چ Drůbeží masa چ                                        

                                           Poultry dishes 
 

            
Kuřecí řízek „Jumbo“     146,- 
obsahuje alergen 1,3,7 

200 Kuřecí prsa v trojobalu 
Friend chicken schnitzel „Jumbo“ 
Chicken breasts in classical batter 

 
Kuřecí prsa se slaninou a sýrem     137,- 

obsahuje alergen 1,7,9,12 
150 g Jemný řez kuřecích prsíček zapečených  
se slaninou a sýrem v houbové omáčce 

Chicken breast with bacon and cheese 
Chicken breasts roasted with bacon and cheese in mushroom sauce 

 
Kuřecí prsa na bylinkách     146,- 
obsahuje alergen 7 

200 g Kuřecí prsa na bylinkách 
Chicken breast with herbs 
 

Zámecká směs     186,- 
obsahuje alergen 1,12 

200 g Kuřecí nudličky, lečo  
Chateau mix  
Chicken breast with stewed vegetables 

 
 
 چ Vepřová masa چ                                            

                                                      Pork 
 

Smažený vepřový řízek „Pravoň“     146,- 
obsahuje alergen 1,3,7 
150 g vepřové kýty v trojobalu     

Fried pork in breadcrumbs 
 

Vepřové ražničí     155,- 
obsahuje alergen 1,6,9 
150 g Vepřová kýta, paprika, cibule, slanina 

Pork skewer 
Pork rump, pepper, onion, bacon 
 

Kotlet „Hermes“ na grilu     157,- 
obsahuje alergen 1,7,9 

150 g Vepřová kotleta, Hermelín, zeleninová obloha 
Grilled pork chop „Hermes“ 
Pork chop, Camembert, vegetables 

 
Bačův kotlet    192,- 

obsahuje alergen 1,9 
200 g Vepřový kotlet s anglickou slaninou a  
restovanou mladou cibulkou 

Shepherd’s pork chop with bacon and roast onions 
 
 

                                         
                        



                                 
 

 چ Hovězí masa چ                                   
                                              Beef 

 
T-Bone steak hovězí    475,- 
obsahuje alergen 7 

400 g T-Bone steak hovězí, hranolky, zeleninová obloha 
Grilled T-bone steak beef 
 

T-Bone steak telecí    375,- 
obsahuje alergen 7 

300 g T-Bone steak telecí, hranolky, zeleninová obloha 
Grilled T-bone steak veal 
 
Steaky Vám upravíme dle vašeho přání:  

Please ask our staff to serve your steak:  
 

Rare /krvavý     

Medium rare / méně propečený 

Medium / středně propečený 

Medium well / více propečený 
Well done / hodně propečený 

 

Ryby چ                                     چ          
                                       Fish 
 

Aljašský losos na citronovém másle    180,- 
obsahuje alergen 4,7 

150 g Losos na grilu s citrónovým máslem 
Alaska salmon in lemon batter 
 

Pstruh na másle    186,- 
obsahuje alergen 1,4,7 

200 g pečeného pstruha na másle a kmíně 
Roast trout with butter and caraway 
 

Pstruh po mlynářsku    186,- 
obsahuje alergen 1,4,7 
200 g pstruh jemně obalený v mouce 

Miller’s trout 
 
za každých 10 g se připočítává 10,- Kč navíc 
10 CZK extra charge for each additional 10 g 

  

                                           
 چ Bezmasá jídla چ                                  
                                 Vegetarian dishes                                                                

  
Smažený „Hermelín“      110,- 

obsahuje alergen 1,3,7 
100 g Hermelínu v klasickém trojobalu 
Fried Camembert 

 
Smažený sýr      125,- 
obsahuje alergen 1,3,7 

150 g Eidamu v trojobalu 
Fried Eidam 

 
 



 
 

 چ Saláty چ                                             
                                               Salads                                                                                                 
                                                                                  
Salát Corrado      107,- 
obsahuje alergen 3,10 
Čerstvá zelenina, kuřecí kousky na grilu 

Fresh vegetables, grilled chicken slices 
 
Okurkový salát      50,- 

obsahuje alergen 7 
Okurky, smetana 

Cucumber salad 
 
Rajčatový salát      50,- 

Rajčata, cibule 
Tomato salad 
 

    
    چ Deserty چ                                             

                                                         Desserts 
 
 

Pohár z Kanárských ostrovů     72,- 
obsahuje alergen 1,3,7 

zmrzlina, ovoce, šlehačka 
Canary island sundae 
Ice cream, fruit, whipped cream 

 
Pohár „Opilá Berta“    72,- 
obsahuje alergen 1,3,7 

zmrzlina, Griotte, ovoce, šlehačka 
„Drunk Berta“ sundae 

Ice cream, Griotte, fruit, whipped cream 
 
Marlenka    45,- 

obsahuje alergen 1,3,7,8 
Marlenka cake / honey cake, cocoa honey cake / 

 
     چ Přílohy چ                                                  
                                                    Side dishes 

 
200g Vařený brambor    33,- 
         Boiled potatoes 
     

200g Opékaný brambor    33,- 
         Roast potatoes 
 

200g Hranolky    33,- 
         French fries 
 
70g   Kečup    18,- 
         Ketchup 
 
70g   Tatarská omáčka    18,- 
         obsahuje alergen 3,10 
         Tartar sauce 
 


