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Chutné, čerstvé vodní bytosti

KOHOUTKOVÁ
VODA

přirozenou, čerstvou a svěží chutí charakteristické.

Filé z lososa

EXTRA KVALITNÍ SVĚŽESTI PLNÝ NÁPOJ,

pečené na roštu
s čerstvými bylinkami.

200g

!

/ 197kč

!

0,5 / 15kč

Speciální nabídka naší restaurace:
Na vaše přání Vám do 24 oohodin připravíme.

Filé z lososa na jehle,
pečené v papilotě se zeleninou,
tymiánem a česnekem.
200g

PODÁVÁME S LEDEM A CIRÓNEM

Dozlatova vypečená kachnička

/ 207kč

s jablky, červené zelí, domácí špekový knedlík.
Vhodné jako sváteční oběd (večeøe)
pro čtyøi osoby.

Aktuální nabídku
čerstvých ryb !
sledujte na tabulích...

896kč

Marinované vepøové koleno

!

pečené na černém pivě s česnekem,
pikantní čerstvý køen, okurky a hoøčice.

1ks 228kč

Zákon o zachování nedotčených živlů zatím nebyl schválen
Ani po několikahodinové
bouřlivé debatě na půdě
nejvyššího zákonodárného
sněmu
nedošli
poslanci
jednoznačného a jednomyslného názoru, natož pak
schválení nového navrhovaného zákona o zachování
nedotčených živlů.
Tento
zákon,
navržený
poslancem velectěným
dr. Hrubákem, jež je jinak
znám pražské veřejnosti jako

rovnosti dlažebních ploch,
pojednává o skutečnosti, že
člověk jako tvor suchozemský
a nelétavý by neměl požívat
tvorů, které obývají jiné živly
než on. To by se týkalo
samozřejmě veškerého ptactva
a ryb, případně i létavého a
vodního hmyzu.
Jak neustále namítá
dr. Hrubák, člověk svým
svévolným chováním neustále
znesvěcuje živly, které mu

nenáležejí, a tím se dopouští
hrubé svatokrádeže na
matičce přírodě.
V bouřné diskuzi vystoupil
např. i ctěný poslanec
lékárník Bichlhauser. Poukazoval na fakt, že pak je těžké
člověku uloviti a požíti prakticky každé zvíře. „Pohle(te,
kupříkladu polní zajíc, velmi
chutný a zajímavý tvor, stráví
dle posledních výzkumů
cirka čtvrtinu svého života ve

skoku, tedy ve vzduchu. Značí
to, že bychom směli třičtvrtě
zajíce požít a zbývající
čtvrtinu,
možná
tu
nejchutnější, nechat volně v
přírodě pobíhat ? To je přece
po stránce technické neproveditelné!“
Do diskuse se přihlásil také
poslanec Nahotný, jehož
obliba slimáka upečeného
s kaštanovým pyré
je
všeobecně a široce známa:

„Slimák jest, jak známo,
tvorem značně vodnatým, což
je živel, který by dle zákona byl
nedotknutelný. Má to snad
značit, že by pražský občan
směl požít jen slimáka
usušeného?“
Ani tato poslední dlouho trvající diskuze nevnesla zatím
světlo do tohoto důležitého
zákona, leč zdá se, že poslanci
toho příliš neželí!
(sepsal -kaš-)

Naše speciality gratinované v keramice
Unikátní způsob přípravy a vyhlášená delikatesa naší restaurace.

Vepøové panenky zapečené
s bramborem, cuketou, lilkem, rajskými
jablíčky, plátky slaniny, smetanou a sýrem.

pečená

BBQ ŽEBRA
porce zmasilých, marinovaných
! vepøových žeber
s køupavými sterilovanými
okurkami, BBQ omáčkou,
hoøčicí a chlebem

!

550g

/ 176kč

480g

/ 197kč

480g

/ 158kč

Tuku prosté kuøecí prso
zapečené se zeleninou, bramborem
a ,, energie” plným hermelínem.

Konfitovaná kachní prsíčka
zapékaná s bramborami, listovým špenátem
a česnekem.

480g /

275kč

Filé z lososa
pečené s bramborami,
vitamínu plnou zeleninou a smetanou.

480g

/ 228kč

Speciality připravované v keramické misce si pro svou jedinečnost
a kvalitu zaslouží svůj čas na přípravu, to jest cca 25 minut...

!

