


PŘEDKRMY

Tvarůžkový tatarák
chilli salátek, česnek, topinky

109,-

Hovězí tatarák z farmy Krava&Co
hořčičné semínko, marinovaná cibule,  

sušený žloutek, česnek, topinky

169,-

Uzený kapr
krém z kysaného zelí, brambory  

pečené v popelu, špek, kopr

125,-

POLÉVKY

Slepičí vývar
játrové knedlíčky, nudle, zelenina Julienne

45,-



HLAVNÍ JÍDLA

Kuřecí prso a stehno
omáčka Supreme z krémových žampionů,  

brambory Grenaille, sezónní zelenina

219,-

Vepřová panenka
brambory pečené v popelu, omáčka z lišek,  

česneková majonéza, smažená cibule

249,-

Hovězí steak Maminha z farmy Krava&Co
omáčka z pečeného morku, uzené hranolky,  

pálená paprika

295,-

Jehněčí kýta a jazyk z farmy Rudimov
špenátové pyré, restované noky, omáčka  

z pečeného česneku, sýr Pecorino

259,-

Telecí řízek
smažený na másle, bramborové pyré,  

nakládaná zelenina

189,-

Hovězí hamburger z farmy Krava&Co
slanina, chedar, volské oko, cibulové kroužky,  

římský salát, česnekové aioli

179,-



Bramborové gnocchi
špenátové pesto, sýr Pecorino, křepelčí vejce

169,-

SIGNATURE 
DISH

Hovězí líčka s koprovým velouté
brambory pečené v popelu,  

smažené křepelčí vejce

259,-

SALÁT

Salát Caesar
s kuřecím masem, česnekové  

krutony, parmezán

169,-

PŘEJEME VÁM 
DOBROU CHUŤ



DĚTSKÁ JÍDLA

Přírodní kuřecí plátek
bramborové pyré

129,-

Smažené kuřecí řízečky
bramborové pyré

129,-

Hranolky
kečup, tatarská omáčka

39,-

DEZERTY

Čokoládová šiška
mech a jehličí, ostružiny

109,-

Variace sorbetů

69,-
1 porce sorbetu

25,- 

Dezert
dle denní nabídky 

69,-



Vážení hosté, 

dovolte mi Vás přivítat v naší restauraci 
U Solného pramene, která je inspirována okolním 
lesem a místní přírodou. Náš les ukrývá pramínek 
Solné, který může navštívit i ochutnat každý z Vás. 

Snažíme se Vám nabídnout moderní českou 
gastronomii s využitím zdrojů od místních farmářů  

a dodavatelů, ozdobenou a ochucenou květy  
a plody z naší zahrádky. 

Vážím si Vaší navštěvy a přeji Vám příjemný  
zážitek, protože  jak řekl K. Čapek  

„to nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, 
okamžiky a nezachytitelné vteřiny…“

František Rak, šéfkuchař

Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy.

Poslední objednávku jídla přijímáme denně do 21.00. 
Doba přípravy pokrmů je 20–30 minut.

Platnost od 1. 3. 2020

info@solnypramen.cz

 +420 577 154 216 / + 420 778 485 228 (akce, oslavy)

solnypramen.cz

NAŠI 
DODAVATELÉ


