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Předkrmy 
Grilovaný sýr z farmy 
Diviš, cuketa, dýňová 
marmeláda, bagetka  
129,- 

Carpaccio z chlazené 
svíčkové,  
bageta.  179,- 

Angus grilované dršťky, 
bageta. 129,- 

Smažený jehněčí konfit, 
dýňovo-pomerančové 
pyré  129,-  

Paštika z mangalice se 
sušenými švestkami, 
cibulové chutney, bagetka  
119,- 

Tataráky 70g  
Tradiční nenamíchaný.  
ze zadního 135,- 

Tatarák se zauzenou 
majonézou, kapary, toast  
189,- 

Vítězný namíchaný. Dle 
receptury vítěze 
z posledního MČR 
v míchání tataráku. 165,-                 
Polévky  
Silný hovězí vývar, 
játrová rýže, domácí 
nudle, zelenina, maso. 
79,-  

Krém z červené řepy, 
zakysaná smetna, 
slaninový chips  69,- 

Dršťková z hlívy ústřičné  
69,- 
                                                                               
Angus Steaky  
Grilujeme na dřevěném uhlí:  
rare- medium/rare – medium 

Karabáček 180g/255,-  
Steak z kližky. 

Fillet 200g/495,-                                              
Steak ze svíčkové, 
nejjemnější maso 

Rumpsteak  200g/325,- 
Steak z květové špičky. 

Striploin  220g/395,-  
Steak z nízkého roštěnce 
bez tukového krytí.  

Steak z krku 200G/279,-  
Steak z přední části 
krku... 

Entrecote (Ribeye) 300g/
465,-  
Steak z vysokého 
roštěnce. Více prorostlý 

Pánevní plátek 130g/
195,-  
Steak od pánevní kosti. 

Beef mix  700g/985,-  
variace hovězích steaků: 
Entrcote 300g, Striploin 
200g Rumpsteak 200g 

Salát  
Míchaný salát se 
slunečnicovými semínky 
129,- 

Bezmasá jídla 
Domácí fazolový burger s 
uzenými papričkami 
chipotle,cheddarem a bbq 
omáčkou, hranolky 169,- 

Omáčky 50g 
Teplé:  
Ze zauzeného česneku  
49,- 
Ze zeleného pepře 45,-  
Houbová z lišek a hříbků 
49,- 

Studené: 
Zeleninové  chutney  49,- 
Bylinkové máslo 39,- 
Farmářská 42,- 
Bylinková smetana 39,-   

Přílohy 150g   
Hranolky z čerstvých 
brambor 50,-  
Pečené brambory, 
smetana, cibulka 50,-  
Fazolové lusky, slanina 
69,- 
Česneková bageta 45,-    
Pečená kořenová zelenina 
na sádle  79,- 

Hlavní jídla  
Angusfarm Burger-
cheddar, vejce, rajče, 



!
cibule, slanina, okurka, 
hranolky  275,- 

Trhaný burger s  okurkou, 
vídeňskou cibulkou a 
parmazánem,  hranolky 
275,- 

Grilovaná hovězí žebra, 
křen, chleba 299,- 

Angus kližka po 
burgundsku, smetanová 
bramborová kaše 229,- 

Rolovaný jehněčí hřbet 
s bylinkami a česnekem, 
ragů na víně, bramborové 
placky  289,- 

Býčí žlázy na kořenové 
zelenině, rajčatech a 
bylinkách s krémovou 
kaší 229,- 

(Alergeny na vyžádání u 
obsluhy) 


