Jídelní lístek
Předkrmy
Paštika z husích jater s cibuládou, toast
Marinovaná červená řepa v balsamicu s kozím sýrem, medem a ořechy, toast
Grilovaný oštěpek s medem a vlašskými ořechy, toast
Valašské prkénko, chléb

Polévky
Hovězí vývar s masem a domácími nudlemi
Valašská kyselice
Valašská česnekačka s klobásou a žloutkem

Saláty
Listový salát s cherry rajčátky, okurkou, paprikou a grilovaným lososem
Salát Caesar s kuřecím masem
Variace listových salátů se zapečeným kozím sýrem z místní farmy
Šopský salát
Směs listových salátů
Okurkový salát

Hlavní jídla
Kuřecí prsa na grilu s baby karotkou a hráškem opečené na bylinkovém másle
Grilovaná vepřová panenka se smetanovými hříbky
Hovězí steak z pravé svíčkové s omáčkou ze zeleného pepře
Tatarák z pravé svíčkové s topinkami a česnekem
Pečený pstruh z místní sádky s bylinkami a máslem
Grilovaný filet z lososa s koprovým crème fraîche
Filet z candáta s grilovanou zeleninou
Těstoviny Penne s kuřecími kousky, bazalkovým pestem, sušenými rajčátky a
parmezánem
Spaghetti Aglio, olio e peperoncino

Valašská kuchyně
Bramborové halušky s bryndzou a opraženým špekem
Pohanka s restovanou zeleninou sypaná uzeným sýrem
Domácí bramborák se směsí z vepřové panenky a zeleniny

Bezmasá jídla
Smažený hermelín s divokou brusinkou
Bramborové noky se špenátem, parmezánem a smetanou

Dětská jídla
Přírodní kuřecí plátek na másle, vařené brambory
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory
Smažený sýr, hranolky
Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslem
Krupicová kaše s máslem, cukrem, granko
Pohanková kaše s máslem, cukrem a lesním ovocem

Přílohy
Vařené brambory s máslem a petrželkou
Šťouchané brambory se slaninou
Mačkané brambory s pórkem
Pečené brambory ve slupce
Smažené hranolky
Dušená pohanka s cibulkou
Anglická dušená zelenina na másle
Grilovaná zelenina
Pečená bageta
Bylinková bageta
Česneková bageta
Pečivo
Topinka

Sýry
Variace sýrů

Moučníky
Palačinky
s marmeládou a ovocem / s tvarohem a ovocem / s Nutellou
Bábovička Černoušek
Domácí jablkový závin se šlehačkou
Valašský frgál
Borůvkové knedlíky s tvarohem
Borůvkové halušky s tvarohem

Poháry
Dětský pohár (zmrzlina, šlehačka, lentilky)
Ovocný pohár (ovocná zmrzlina, šlehačka, ovoce)
Čokoládový pohár (čokoládová zmrzlina, šlehačka, čokoláda)
Horké maliny (vanilková zmrzlina, horké maliny, šlehačka)
Borůvkový sen (vanilková zmrzlina, horké borůvky, šlehačka)
Kopeček zmrzliny

