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Předkrmy
70 g Carpaccio
z chlazené svíčkové,
bageta 179,90 g Angus masová
paštika, cibulové
chutney, bageta 129,120 g Angus grilované
dršťky, bageta 129,100g Nakládaná hovězí
žebra, domácí kysané
zelí, chléb 109,Tataráky 70 g
Tradiční nenamíchaný
ze zadního 135,Vítězný namíchaný.
Dle receptury vítěze
z MČR v míchání
tataráku 165,Zauzený tatarák,
kapary, cornichons
okurka, topinka 165,Polévky
Silný hovězí vývar,
játrová rýže, domácí
nudle, zelenina, maso
79,Gulášová s Angus
masem 79,-

Hráškový krém,
mražený kefír, řepové
vlásky 69,Angus Steaky
Doporučujeme stupně
propečení:
- rare
- medium rare
- medium
Filet 200 g/495,Steak ze svíčkové
nejjemnější maso
Striploin 220 g/395,Steak z nízkého
roštěnce bez tukového
krytí
Rumpsteak 200 g/
325,Steak z květové špičky
Bavette180g/265,Steak z pupku.
Entrecote (Ribeye)
300 g/465,Steak z vysokého
roštěnce. Více
prorostlý
Karabáček 180 g/255,Steak z kližky
Steak z krku 200 g/
279,Steak z přední části
krku
Fillet Mignon 300g/
795,-

Steak ze střední části
svíčkové.
Beef mix 680 g/985,Variace hovězích
steaků: Entrecote 300
g, Karabáček 180 g,
Krk 200 g
Salát
Caesar salát 110,Salát z cherry rajčat,
rukoly a ředkve
s kefírem podávaný
v grilované dýni 135,Bezmasá jídla
Cizrnovo – čočkový
Burger, rajče, cibule,
chedar, chipotle
papričky, hranolky
225,Omáčky 50 g
Teplé:
Ze zeleného pepře 45,Houbová z lišek
a hříbků 49,Ze zauzené papriky
49,Lanýžová 49,Studené:
Chimmichurri máslo
39,Farmářská 42,Bylinková smetana 39,Angus BBQ 42,Přílohy 150 g
Hranolky z čerstvých
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brambor 50,Pečené brambory,
zakysaná smetana,
cibulka 50,Fazolové lusky, slanina
69,Pečená kořenová
zelenina na husím
sádle 79,Bageta s česnekovým
pestem 45,Hlavní jídla
Angusfarm Burger –
cheddar, vejce, rajče,
cibule, slanina,
okurka, hranolky 275,-

Kuřecí stehenní steak,
cannelloni plněné
houbovým ragú a
pažitková omáčka
220,Dezerty
Tvarohový dortík s
ovocnou omáčkou
129,Lívance s borůvkami a
vanilkovou smetanou
99,Poctivá domácí
zmrzlina z Klatov od
Štáhlichů – dle nabídky
39,-

Trhaný burger dušený
v pivě, vídeňská
cibulka, BBQ omáčka,
hranolky 275,Grilovaná hovězí
žebra, cibule, křen,
chleba 299,Hovězí játra na grilu,
farmářská omáčka,
hranolky 190,Osso buco dušené na
rajčatech,
bramborovo-celerové
pyré, hovězí chips
275,-

Alergeny v pokrmech
na vyžádání u obsluhy
Dobrou chuť Vám
přeje náš tým
kuchařů pod vedením
šéfkuchaře Martina
Lodra

