


PŘÍLOHY
250g	 BRAMBOROVÉ	TOLÁRKY 	 40	Kč

250g	 ŠŤOUCHANÉ	BRAMBORY	S	CIBULÍ		 43	Kč

250g	 DOMÁCÍ	STEAKOVÉ	HRANOLKY 	 75	Kč

250g	 ŠŤOUCHANÉ	BRAMBORY	SE	SLANINOU 	 48	Kč

250g	 GRILOVANÁ	ZELENINA 	 75	Kč

250g	 DOMÁCÍ	ŠPEKOVÉ	KNEDLÍKY 	 40	Kč

250g	 DOMÁCÍ	BRAMBOROVÉ	KNEDLÍKY		 40	Kč

1ks	 PŠENIČNÁ	PLACKA	 30	Kč

¼	 ROZPEČENÉHO	BYLINKOVÉHO	CHLEBA		 40	Kč

	 ROZPEČENÝ	TOAST	 25	Kč

	 OŠATKA	CHLEBA	 25	Kč

OMÁČKY
80g	 HOUBOVÁ		 42	Kč

80g	 ČESNEKOVÁ 	 42	Kč

80g	 DOMÁCÍ	BBQ 	 42	Kč

80g	 SMETANOVÁ 	 42	Kč

80g	 PIKANTNÍ 	 42	Kč

80g	 SMETANOVÁ	S	MODRÝM	SÝREM 	 42	Kč

80g	 SMETANOVO-ČESNEKOVÝ	DIP 	 42	Kč

80g	 DIJONSKÁ	 42	Kč	



FRESH	JUICE	 	 	 	 	 	 	 		0,2 l 0,4 l

POMERANČ,	GREP,	JABLKO,	MRKEV 45	Kč   79	Kč

DOMÁCÍ	LIMONÁDY        0,4 l 1 l

BEZOVÁ,	MALINOVÁ 59	Kč   95	Kč
DOMÁCÍ	LEDOVÝ	ČAJ 59	Kč   95	Kč

NEALKO	NÁPOJE
KOFOLA 0,3 l  / 26	Kč   0,5 l / 35	Kč
0,33 l RÁJEC - neperlivá, jemně perlivá, perlivá 33	Kč
0,33 l  COCA-COLA - original, light, zero 42	Kč
0,33 l FANTA, SPRITE, KINLEY	TONIC 42	Kč
0,25 l VINEA bílá 40	Kč
0,25 l CAPPY - pomeranč, hruška, jablko 42	Kč
0,25l CAPPY - jahoda, grep, černý rybíz, multivitamin 42	Kč
0,75 l REMERQUELLE 76	Kč
0,25 l RED	BULL 79	Kč
1 l DŽBÁN	VODY - citron, pomeranč, máta 59	Kč
0,1 l CRODINO 54	Kč

KÁVA	-	7g
RISTRETTO (1/3 malého šálku) 35	Kč
ESPRESSO (2/3 malého šálku) 35	Kč
ESPRESSO	MACCHIATO (2/3 malého šálku s lžičkou mléčné pěny) 35	Kč
ESPRESSO LUNGO (2/3 velkého šálku + mléko) 35	Kč
ESPRESSO	DOPPIO (dvojité espresso) 65	Kč
CAPPUCCINO 42	Kč
LATTÉ	MACCHIATO 42	Kč
CAPPUCCINO	VIENESE (cappuccino se šlehačkou)  42	Kč
VÍDEŇSKÁ	KÁVA  42	Kč
DECAFFEINATO (bezkofeinová káva) 42	Kč
ALŽÍRSKÁ	KÁVA 49	Kč
IRSKÁ	KÁVA 49	Kč
BAILEYS	KÁVA 49	Kč
AMARETTO	KÁVA  49	Kč
LEDOVÁ	KÁVA se zmrzlinou a šlehačkou 49	Kč
FRAPPÉ 47	Kč

BEZMASÁ	KRMĚ,	SALÁTY
350g	 SÍLA	PRINCEZNY	 179	Kč
 rozpečený kozí sýr (100g) s brusinkovou omáčkou, 
 gril. zelenina, pšeničná placka

300g	 DOBROTA	PANA	HAJNÉHO	 125	Kč
 bramborák s omáčkou z pravých hříbků

350g	 BAŠTA	UROZENÝCH	DAM	 89	Kč
 domácí cibulový koláč se sýrem, zeleninový salátek

300g	 CAESAR	SALÁT s kuřecím masem (100g), 159	Kč
 domácím dresinkem s ančovičkami a parmezánem 

300g	 SALÁT	UROZENÝCH	- ledový salát s uz. lososem (80g), 168	Kč
 okurkou, rukolou, vlaš. oříšky a franc. dresinkem 

300g	 SALÁT	Z	PODHRADÍ	 158	Kč
 řepa s pomerančem, kozím sýrem, 
 rukolou a balsamikovým dresinkem

250g	 MALÝ	MÍCHANÝ	SALÁT	s dresinkem 	 85	Kč

KRMĚ	CHUDÉ	CHASY
100g	 KATOVA	SNÍDANĚ	- topinky s pálivou masovou směsí 	 115	Kč

	 KATOVA	VEČEŘE	- topinky s volím okem 3ks 	 89	Kč																																									

250g	 ZELŇÁKY	- zelné placky		 			105	Kč

120g	 KRLEŠ	- naložený hermelín, chléb		 95	Kč

1ks	 LOUPEŽNICKÁ	KLOBÁSA	- křen, hořčice, chléb		 114	Kč

200g	 OSLŮV	MĚŠEC	- domácí brambůrky		 69	Kč

300g	 CHLEBOVÁ	SLÁMA	- s pikantní omáčkou		 69	Kč

100g	 PRAŽENÉ	MANDLE		 89	Kč



ČAJE
DOMÁCÍ	PEČENÝ	ČAJ 54	Kč
ČAJ	Z	ČERSTVÉ	MÁTY	S	MEDEM 45	Kč
ČAJ	Z	ČERSTVÉHO	ZÁZVORU	S	MEDEM 45	Kč
DAMMANN - konvička 0,4 l 42	Kč
VERT	JASMIN - směs osvěžujících zelených čajů s lehce aromatickou vůní
jasmínu v období plného květu.
ROIBOS	VANILLA - čaje se sladkou vůní, spoustou vitamínu C a antioxidantů. 
Neobsahuje kofein, proto je vhodný pro děti či těhotné.
PASION	DE	FLEURS - výběrový bílý čaj s přírodními výtažky bergamotu, 
limetky a mandarinky.
TISANE	DES	40Sous - bylinková směs s bohatou chutí kandovaného 
citronu, šípku, verbeny s hořkým pomerančem, lékořice a tymiánu.
FRUIT	DE	LA	PASSION - velice kvalitní směs černých čajů z Číny a Cejlonu, 
která je ochucena kousky ovoce.
JAUNE	LEMON - osvěžující zelený čaj Sencha s esenciálními oleji ze 
sladkého citronu, spolu se zázvorem.
CEYLAN - černý čaj typický svoji chutí pro zemi svého původu, kterou je Cejlon. 
SENCHA	FUKUYU	- tradiční zelený čaj v Japonsku nazývaný čajem pohostinnosti. 
SAMBA - nejoblíbenější ovocná směs obsahující květ ibišku, kousky jablka, 
šípku a pomerančové kůry.

TEPLÉ	ALKOHOLICKÉ	NÁPOJE
0,2 l  HORKÝ	CIDER 39	Kč
0,2 l SVAŘENÉ	VÍNO 65	Kč
0,2 l KATŮV	SVAŘÁK 69	Kč
0,2 l GROG - rum (0,04 l) 60	Kč
0,2 l HORKÉ	JABLKO	S	MEDOVINOU 45	Kč
0,2 l PUNČE - jablečný, hruškový, višňový, jahodový 48	Kč
 džus / mošt, rum Božkov, sirup

TEPLÉ	NEALKOHOLICKÉ	NÁPOJE
0,2 l PUNČE - jablečný, hruškový, višňový, jahodový 42	Kč
 džus / mošt, ovoce, sirup
0,2 l KAKAO	SE	ŠLEHAČKOU 55	Kč
0,2 l TEPLÉ	MLÉKO	S	MEDEM 42	Kč

KRMĚ	KRÁLOVSKÁ	A	RYTÍŘSKÁ
200g	 SLABOST	KRÁLE	JAKUBA	 429	Kč
 vykostěná křepelička nadívaná drůbežími jatýrky, slaninou, 
 čerstvými bylinkami a vlašskými oříšky,
 podavané s medovou hruškou, šťouchané brambory s cibulkou

200g	 FRAUCIMORSKÝ	PAMLSEK	 199	Kč
 kuřecí prsní steak s dijonskou omáčkou, bramborové tolárky

200g	 PRSO	KOMTESY	 199	Kč
 kuřecí prsní steak se salátkem z polníčku, BBQ omáčka

200g	 DRAČÍ	OCAS	 249	Kč
 bramborové tolárky

450g KRUTIBRKO	 215	Kč
 krůtí stehno pečené v zázvorovo-medovo-hořčičné marinádě, 
 domácí cibulovo-jablečné čatní, rozpečený bylinkový chléb

200g	 HEJTMANŮV	PUPEK	 			295	Kč
 hovězí flank steak s glazovanou šalotkou a šalvějovým máslem, 
 brambora ve slupce

200g	 CIHLA	TEMPLÁŘSKÝCH	RYTÍŘŮ	 312	Kč
 flank steak na mořské soli s cibulovo-jablečným čatní, 
 bramborové tolárky

180g	 BURGER	STŘEDOVĚKÉ	KRČMY	 188	Kč
 hovězí burger s čedarem, slaninou a cibulovou marmeládou 
 v naší domácí bulce, steakové hranolky,majonéza s petrželkou
 (možné také v pálivé úpravě)

	 BAŠTA	KOMTURA	EKKA		 249	Kč
 ¼ dlouze pečené kachny, bílé zelí se slaninkou, 
 červené zelí na jablkách, domácí bramborové a špekové knedlíky, 
 opečená cibulka



PRO	DVA	A	VÍCE	HODOVNÍKŮ
1750g	 RYTÍŘSKÁ	HOSTINA	 			890	Kč
 pro 4 udatné rytíře - kuřecí prsíčka, marinovaná křidélka, 
 výpečky z kolínka, žebra, uzené maso, 
 vše pěkně propečené a šťavnaté s česnekovou a švestkovou 
 omáčkou, bramborové tolárky, pšeničná placka,
 rozpečený bylinkový chléb, křen, hořčice, okurek, feferonka

	 BAŠTA	KOMTURA	EKKA		 			335	Kč
 ½ dlouze pečené kachny, bílé zelí se slaninkou, 
 červené zelí na jablkách, domácí bramborové a špekové knedlíky, 
 opečená cibulka

	 KRÁLOVSKÁ	HOSTINA	 	4999	Kč
 hostina pro minimálně 15 hodovníků je vzkutku zážitkem, 
 masa jsou podávána s ohňovými efekty na stříbrných tácech 
 napíchána na 1 meči. Obsah hostiny Vám sdělí děvečka.

KRMĚ	SLADKÁ	A	KAŠE
350g	 VTIPNÁ	KAŠE	 95	Kč
 krupicová kaše s ořechy, perníkem, medem a máslem 

350g	 ŽEBRÁCKÁ	KAŠE	 95	Kč
 jáhlová kaše se sušenými švestkami, medem a máslem

	 PÝCHA	ŠENKÝŘKY
 domácí opravdu čokoládový dort s mascarpone		 85	Kč

	 ZAVINOVAČKA	 79	Kč
 štrůdl s ořechy a vanilkovou zmrzlinou 

	 POHÁR	KRÁLŮ	 99	Kč
 borůvky s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou a skořicovou plackou

PIVO	 	 	 	 	 	 	 	 0,3 l 0,5 l

PRIMÁTOR - 11° čepovaný filtrovaný ležák 28	Kč     36	Kč

KORMA - medové pivo 59	Kč

LAHVOVÁ	PIVA
0,5 l PRIMÁTOR	WEIZENBIER - pšeničné pivo 40	Kč

0,5 l RADEGAST	BIRELL - nealkoholické pivo 38	Kč

0,32 l KASTEEL	ROUGE - višňový stout 8% alc. 79	Kč

0,4 l CIDER	KINGSWOOD - apple original, dry, pink 49	Kč

0,4 l STRONGBOW - apple cider 44	Kč

STŘEDOVĚKÁ	SPECIALITA	-	HROMČÍKOVA	MEDOVINA

STUDENÁ NEBO TEPLÁ      0,2 l 0,5 l
HOŘKÁ	BYLINNÁ	 56	Kč			132	Kč

VIŠŇOVÁ,	MANDLOVÁ	 61	Kč			143	Kč

APERITIVY
0,1 l MARTINI - bianco, dry extra 59	Kč

0,1 l CAMPARI 64	Kč

VÍNA
ROZLÉVANÁ	VÍNA	BÍLÁ - pozdní sběr

0,1l RULANDSKÉ	ŠEDÉ 28	Kč

0,1l  CHARDONAY 28	Kč

0,1l RYZLINKK	RÝNSKÝ 28	Kč

ROZLÉVANÁ	VÍNA	RŮŽOVÁ - pozdní sběr

0,1l ZWEIGELTREBE	ROSE 29	Kč

ROZLÉVANÁ	VÍNA	ČERVENÁ - pozdní sběr

0,1l  ZWEIGELTREBE 29	Kč

0,1l  CABERNET	SAUVIGNON 29	Kč

VÝBĚR LAHVÍ DLE VINNÉHO LISTU

70g OLIVY 48	Kč



DESTILÁTY
0,04l RUM	TUZEMSKÝ 43	Kč

0,04l CPT.	MORGAN 52	Kč

0,04l ABUELO	5Y	AŇEJO 62	Kč

0,04l CAPITAN	BUCANERO	ELIX. 69	Kč

0,04l HAVANA	CLUB	BLANCO 65	Kč

0,04l HAVANA	AŇEJO	5Y 79	Kč

0,04l DIPLOMATICO	RESERVA	EXCLUSIVA	12	AŇOS 99	Kč

0,04l VODKA	FINLANDIA 62	Kč

0,04l FERNET,	BECHEROVKA 49	Kč

0,04l ZELENÁ 39	Kč

0,04l METAXA 59	Kč

0,04l JÄGERMEISTER 68	Kč

0,04l SLIVOVICE,	HRUŠKOVICE,	JABLKOVICE,	MERUŇKOVICE 68	Kč

0,04l BOROVIČKA 47	Kč

0,04l BEEFEATER	GIN 59	Kč

0,04l TEQUILA	ZLATÁ 75	Kč

0,04l TEQUILA	STŘÍBRNÁ 75	Kč

0,04l JAMESON 75	Kč

0,04l TULLAMORE	DEW 75	Kč

0,04l JOHNY	WALKER 75	Kč

0,04l CHIVAS	REGAL 93	Kč

0,04l JACK	DANIELS	- original, fire, honey 76	Kč

0,04l MARTEL	VSOP    129	Kč

0,04l ABSINTH 82	Kč

0,04l MEDOVINA - hořká bylinná 40	Kč

0,04l MEDOVINA - mandlová, višňová 45	Kč

PŘEDKRMĚ	A	POLÉVKY
60g	 POCHOUTKA	RYTÍŘE	VOJTY	 99	Kč
 domácí kachní paštika na portském víně s mandlemi 
 a čerstvým tymiánem, zabalená v anglické slanině, 
 brusinková omáčka, rozpečený bylinkový chléb
80g			 KOZINA	 128	Kč
 pečený kozí sýr s domácí marmeládou z červené cibulky
 na ledovém salátu s opečeným toustem
80g	 DIVOKÁ	SVINĚ	 59	Kč
 domácí vepřové sádlo se škvarky, čerstvá cibule, chléb
0,35l	 FORMANSKÁ	 68	Kč
 poctivá gulášová polévka 
0,35l		 POLÉVKA	HRADNÍ	STRÁŽE	 49	Kč
 česnečka se sýrem a opečeným chlebem

KRMĚ	TOVARYŠSKÁ	A	MĚŠŤANSKÁ
700g	 KEJKLÍŘOVY	KOSTI	 			239	Kč	
 pečená žebírka s domácí BBQ omáčkou, rozpečený bylinkový chléb
700g	 BRADLEC	 			234	Kč
 pečená žebírka v medové marinádě, s přílohami na prkně, 
 rozpečený bylinkový chléb
150g	 POCHOUTKA	PANOŠE	LUKÁŠE	 226	Kč
 hovězí tatarák s topinkami (na přání namícháme)
150g	 GULÁŠ	MYSLIVCE	MATĚJE	 159	Kč
 hovězí gulášek s bramboráčky a domácím špekovým knedlíkem
300g	 SEDLÁCKÁ	CMUNDA	 139	Kč
 velký bramborák s uzeným masem (100g) a zelím
300g	 LESINA	 168	Kč
 domácí bramborový knedlík plněný uzeným masem (100g),
  zelí, cibulka
180g	 ROŠTOVANÁ		 			185	Kč
 kousky kuřecích prsou a vepřové panenky na roštu, 
 smetanovo-česnekový dip, rozmarýnová brambora
1500g	 KOLENO	RYTÍŘE	JAROUŠE	 			315	Kč
 šťavnaté vepřové koleno pečené na černém pivu 
 s přílohami na prkně, rozpečený bylinkový chléb
600g	 OBÍRAČKA	SLIČNÉ	PANNY	 			169	Kč
 pečená kuřecí křidélka v medovo pikantní marinádě, 
 s omáčkou z modrého sýra, rozpečený bylinkový chléb


