
 

Předkrmy 
Carpaccio z chlazené svíčkové, bageta 
179,- 
 
Terinka z naší mangalice se zauzenou 
panenkou, křenové želé. 129,- 
 
Uzený jazyk, hrachové pyré , 
majoránková omáčka.  129,- 
 
Angus roastbeff se zauzenou majonézou 
s kapary, bagetka  129,- 
 
Angus grilované dršťky, bageta. 129,- 
 
Restované hovězí srdce, pyré z červené 
cibule, bageta 129,- 
 
Hovězí paštika, cibulové chutney, bageta. 
129,-  
 

Tataráky 70g 
Tradiční nenamíchaný.  
ze zadního 135,- 
 
Lanýžový – s lanýžem tuber uncinatum, 
bageta. 189,- 
 
Vítězný namíchaný. Dle receptury vítěze 
z posledního MČR v míchání tataráku. 
165,-                 
 
Polévky 
Silný hovězí vývar, játrová rýže, domácí 
nudle, zelenina, maso. 79,-  
 
Šumavská bramboračka s kroupami  69,- 
 
Krém z červené řepy s nokem zakysané 
smetany  69,- 
                                                                                 
 

 

Angus Steaky 
Grilujeme na dřevěném uhlí: 
rare- medium/rare – medium 

Vepřová krkovice z Mangalice s kostí 
200g 289,- 

Bavette 180g/265,-                                          
Steak z pupku.                                                                    

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

Entercote (ribeye) 300g/465,-                 
Steak z vysokého roštěnce. Více prorostlý. 

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

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

Karabáček 180g/255,- 
Steak z kližky. 

Beef mix  580g/785,- 
variace hovězích steaků:Steak z krku 
200g, Karabáček 180g, Striploin  200g 

Salát  
zeleninový salát s klíčky a praženou 
slunečnicí a 129,- 
 
Bezmasá jídla 
Tofu burger, cheddar, rajče, nakladačka, 
cibulka, hranolky 169,- 
 
RAW cuketové spaghetti s bazalkovým 
pestem a slunečnicí 145,- 
 
(Alergeny na vyžádání u obsluhy) 
 
 
 

Omáčky 50g 
Teplé:  
lanýžová 69,- 
Ze zeleného pepře 45,- 
Houbová z lišek a hříbků 49,- 
Švestkova 49,- 
 
Studené: 
Cuketové  chutney  49,- 
Bylinkové máslo 39,- 
Farmářská 42,- 
Wasabi majonéza 42,- 
Bylinková smetana 39,-   
 
Přílohy 150g   
Hranolky z čerstvých brambor 50,- 
Pečené brambory, smetana, cibulka 50,- 
Fazolové lusky, slanina 69,- 
Česneková bageta 45,-    
Pečená zelenina na přepuštěném másle  
79,- 
 

Hlavní jídla  
Dušené jehněčí z vlastního chovu, 
zauzený česnek, Pyré s pečenou petrželí 
249,-  
Variace jehněčího z vlastního chovu 
(kotletka,ragů,kroketa) Rozmarýnové 
krokety 299,- 

Angusfarm Burger-cheddar, vejce, rajče, 
cibule, slanina, okurka, hranolky  275,- 
 
Grilovaná hovězí žebra, křen, chleba 
299,- 

Trhaný burger s  nakladačkou, vídeňskou 
cibulkou a parmazánem, hranolky 275,- 
 
Sous vide  kuřecí prso z farmy Loužná, 
gratinované brambory, máslová zelenina 
249,- 
 


