Polévky / Soups / Suppen
0,33l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi

39Kč

Beef broth with liver dumplings and home-made noodles
Rindsbrühe mit Leberknödeln und hausgemachten Nudeln

0,33l Česneková polévka s uzeným masem a chlebovými krutony

39Kč

Garlic soup with smoked meat and bread croutons
Knoblauchsuppe mit Geräuchertem und Croutons

Hlavní chod / Main course / Tagesangebot
150g Pstruh pečený na máslových citrónech, vařené brambory s petrželkou

189Kč

Roasted trout on butter lemons, boiled potatoes with parsley
Forelle gebraten auf Butterzitronen, gekochte Kartoffeln mit Petersilie

150g Parmské medailonky z panenky zapečené v krustě ze směsí sýrů a bazalky,
šťouchané brambory

219Kč

Medallions from Parma tenderloin baked in a mixture of cheese and basil, mashed potato
Parm Medaillons einer Puppe in einer Kruste von Mischungen von Käse und Basilikum gebacken, Kartoffelpüree

150g Svíčková na smetaně s brusinkami a domácím houskovým knedlíkem

157Kč

Beef sirloin steak with cream and bread dumplings, cranberries
Lendenbraten mit Sahnesoße, Semmelknödeln, Preiselbeeren

200g Medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou a hranolky

227Kč

Pork tenderloin medallions, pepper sauce, fries
Medallions vom Schweinefilet, Pfeffersoße, Pommes

200g Kuřecí steak s grilovanou zeleninou

199Kč

Chicken steak, Grilled vegetables
Hähnchensteak, Gegrilltes Gemüse

150g Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem
Fried pork schnitzel, Potato salad with mayonnaise

159Kč

Paniertes Schweineschnitzel, Kartoffelsalat mit Mayo

1/4 Pečená kachna s červeným a bílým zelím a domácím bramborovým knedlíkem 195Kč
Roasted duck with red and white cabbage, Home-made potato dumplings
Gebratene Ente mit Rot- und Weißkraut, Home-made Kartoffelknödel

150g Pečený vrabec s červeným a bílým zelím a domácím bramborovým knedlíkem
Roasted pork cuts with red and white cabbage, Home-made potato dumplings
Gebratene Stücke Schweinsefleisch mit Rot- und Weißkraut, Home-made Kartoffelknödel

150g Hovězí guláš s domácím houskovým knedlíkem

179Kč

Beef goulash, Home-made bread dumplings
Rindsgoulasch, Home-made Semmelknödel

120g Smažený sýr s hranolkami a domácí tatarkou (v)

153Kč

Breaded fried cheese, Fries, Home-made Tartar sauce (v)
Panierter Käse, Pommes, Home-made Tartarsoße (v)

400g Míchaný salát z čerstvé zeleniny a opečenými chlebovými toasty (vg)

135Kč

Fresh house salad tossed and toast (vg)
Gemischter Salat aus frischem Gemüse und Toasts (vg)
(v) - vegetarian, (vg) - vegan

Dezerty / Desserts / Desserts
1ks Domácí čerstvý čokoládový fondán, šlehačka, malinový sorbet

89Kč

1 pc Fresh home-made chocolate fondant, whipped cream, raspberry sorbet
1 Stck. Frische hausgemachte Schokolade Fondant, Schlagsahne, Himbeer-Sorbet

1ks Domácí borůvková bublanina, šlehačka
1 pc Home-made blueberry cake, whipped cream
1 Stck. Hausgemachter Heidelbeerkuchen, Schlagsahne

Nabídka k pivu / Beer Snacks/ Angebot zum Bier

57Kč

1ks Utopenec z Trpína, pečivo

58Kč

1 pc Sweet and sour marinated sausage, bread (Locally produced sausage)
1 Stck. Sauer eingelegte Wurst (böhmische Spezialität), Gebäck

Pražené mandle

45Kč

Roasted Almonds
Geröstete Mandeln

Porčův mlýn / Porč Mill / Porč mühle
www.porcuvmlyn.cz

