
Jídelní lístek 
 

Předkrmy 

Jehněčí knedlíky se špenátovou omáčkou a chipsem z ovčího sýra 

Marinovaná hovězí roštěná z mladého býčka s hruškovým chutney a salátem z česnekových klíčků* 

 

 

Polévky 

Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi 

Valašská kyselice s uzeným masem 

Jemný květákový krém s kapáním z pečených paprik, bazalkový olej 

  

 

Tradiční valašská gastronomie 

Konfitované kachní srdce se zadělávanou kapustou a slaninou, pečené brambory * 

Kachní stehno s červeným zelím a špekovým knedlíkem 

Dančí karbanátek s hříbkovým pyré, tymiánové glazé 

Pomalu pečené jehněčí kolínko na majoránce s pohankovým kubou * 

Brynzové halušky se špekem   

 

 

Hlavní chody 

Gratinované kuřecí prso se žampiony, jarní cibulkou a máslovou žlutou karotkou* 

Grilované kančí žebro s celerovo-křenovým salátem* 

Vepřové medailonky z panenky s restovaným květákem, kukuřičnými klásky a hráškovou 

espumou* 

Králičí hřbety ve slanině s nakládanou zeleninou a hořčičnou omáčkou* 

Filet ze pstruha se salátkem z rebarbory a ředkviček s pažitkovou majonézou* 

Hovězí svíčková v bylinkové krustě se smetanovým portobello a koňakem 

 

 

Saláty 

Caesar salát s kuřecím masem, rukolou, sypaný sýrem Grana Padano a česnekovými krutony 

Listový salát s marinovanou panenkou, chřestem, ředkvičkou a ricottou* 

 

 

Dětské menu 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

Smažené krůtí prso s bramborovou kaší 

Hovězí svíčková na smetaně s žemlovým knedlíkem 

Krůtí prso se zadělávanou zeleninou, bramborová kaše* 

Krupička s máslem a kakaem 



Kulíškovo menu 

Boloňské špagety se sýrem 

(K menu plyšová sovička kulíšek – maskot Kulíškovy naučné stezky) 

 

 

Přílohy 

Bramborová kaše 

Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou 

Pohanka na anglické slanině 

Vařené baby brambory na másle 

Pečené brambory s česnekem a tymiánem 

Špekový knedlík 

Dušená rýže 

Hranolky 

Špagety 

Pečená bageta na bylinkách 

 

 

Dezerty 

Karamelový krém s kakaovou glazurou a meruňkovou omáčkou 

Další dezerty a zmrzlina dle denní nabídky 

 

 

Bezmasé pokrmy 

Aktuální nabídku bezmasých pokrmů obdržíte u obsluhy. 

 

 

 

 

 

 

*pokrmy bez mouky 

 

U polovičních porcí účtujeme 70 % ceny. 

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha 

 na vyžádání zákazníka 

 

Dobrou chuť vám přeje personál restaurace  

 


