Krčma u Kellyho
Zastav se, poutníče, v těchto časech hektických a přenes se
s námi do doby, kdy tyto prostory obývali věhlasní
alchymisté ve službách posledních pánů z Rožmberka.
Zde se v plamenech výhně rodí různé elixíry či tajné lektvary
podle přání vrchnosti. Privilegium pobývat v těchto dílnách
a studovnách přináleželo toliko mužům v tajných vědách
vzdělaných jako jejich nejvznešenějším chlebodárcům.
Největší vzdělanci své doby, Edward Kelly a John Dee
přijíždí roku 1584 do Českého království a jsou přijati
samotným císařem. Zvěstovali mu poselství od andělů o
příchodu soudného dne. Císař Rudolf II. díky svému
vztahu ke spiritualismu byl ochoten jejich poselství uvěřit.
Rozmluvy s anděly a věštecké vize alchymistů se nelíbí
římské církvi a ani samotný císař je nemohl déle chránit.
Alchymisté potají odjíždí na hospodářské sídlo Viléma
z Rožmberka, Třeboňský zámek. Zde pobývají necelé dva
roky. Podaří se jim získat kámen mudrců, který je dodnes
uschován v zámeckých zdech. Poté se jejich životní cesty
rozcházejí. Kelly již nechce dělat pouhé médium a začíná svou
podvodnou dráhu, kdy Vilémovi slibuje výrobu zlata a
navrací se k císařskému dvoru, odkud je později internován
na hrad Křivoklát do vězení pro dlužníky.

Krmě studená
Pro zahnání hladu
dej si krapet sejrovýho smradu

91,-

-niva, hermelín, tvarůžky, kozí sýr, máslo-

Nařezaný jazyk staré klevetnice

86,-

-uzený hovězí jazyk 100g, kyselá okurka-

Na prkýnku trocha žvance,
udělá i z dědka kance

96,-

-schwarzwaldská šunka 100q, naložená cibulka, olivy s pestem-

Vlašskej sejra z buvola,
nasytí i netvora

-mozzarella 100g, rajčata, naložené olivy s pestem-

99,-

Krmě teplá
Výtvor plný smradu, co vyhodili z hradu

92,-

-rozpečené olomoucké tvarůžky 100g, cibule, koření-podáváno včetně topinek s česnekem-

Sublimace z alchymistova hmoždíře

98,-

-gratinovaný brambor, slanina, smetana, rajče, sýr-

Sejr rodem královský,
co se v ohni rozpustí

99,-

Osmažená cibule a sos z ohnivé bobule

88,-

-rozpečený hermelín 100g, koření-podáváno s bylinkovou bagetou 60g a brusinkami 20g-

-smažené cibulové kroužky 120g, sladká chilli omáčka-

Skýva chleba osmažená,
koury v sosu potažená
-topinky s kuřecím masem 100g, strouhaný sýr-

99,-

Kouzlo proti peklu věz,
kotel oukropu sněz!
-Česnečka se sýrem -

40,-

-Česnečka v chlebovém bochníku podávaná -

75,-

-Polévka co dnes zbyla v alchymistickém kotli-

40,-

Bezmasá krmě postní
Kus sejra smaženýho,
v obalu skrz oheň taženýho

99,-

-smažený eidam 150g-

Cmunda se zelím
-poznáš alchymistův stín

98,-

-bramborák, kyselé zelí a okurka-

Sultánova chlouba
a s ní luční houba

98,-

-kuskus 200g, restované čerstvé žampiony 150g-

Rudá řepa s kozinou Lomikara neminou 98,-zelenina, kozí sýr 100g, červená řepa, zálivka

Hlavní chody
Duháč s bejlím upečenej

196,-

-pstruh cca 200g, mouka, bylinky, máslo, citron-

Candát, ryba dravá
pro každýho kmána zdravá

237,-

-candát filet 200g, máslo, bylinky, citron-

Ouhoř na másle pečenej

226,-

-úhoř 200g, máslo, citron-

Pečený kapří filet

199,-

-kapří filet 200g na salátu v limetkové redukci-

Z kapouna kus masa veliký
nasytí i mlsné jedlíky

157,-

-kuřecí steak 200g, koření-

Modrá jíše s kapounem
zacloumá i chrapounem

188,-

-kuřecí steak 200g, niva, smetana, česnek-

Kapoun nadívanej rajčetem
na špenátě loženej
-kuřecí prso 200g, sušená rajčata, listový špenát

196,-

Ostrá substance z kotle

168,-

-směs z kuřecího masa 150g, slanina, žampiony, pór-podávaná v kotlíku (či bochníku +36,- Kč)-

At´ jsi pán či podkoní
z panenky špíz ti zavoní

181,-

-vepřová panenka na jehle 150g, cibule, slanina, koření-

Panna švestkou nadívaná
v povidlech vykoupaná

192,-

-vepřová panenka 200g, sušené švestky, povidlová omáčka-

Špalky z panny v pepři máčený

188,-

-vepřová panenka 200g, drcený pepř, smetana, brusinky-

Krkovice v marinádě a kořání

149,-

-vepřová krkovička 200g, slanina, sázené vejce, koření-

Krkovička na zelenině ložená

145,-

-vepřová krkovička 200g, restovaná zelenina, koření-

Žebra z vepřů na medu a koření

189,-

-vepřová žebra pečená 500g s kostí, křen, hořčice-

Koleno vepřový na pivu pečený
-koleno s kostí cca 1 kg, křen, hořčice-

245,-

Hovězina řádně pečená
a na pepři válená

310,-

-biftek ze svíčkové 200g, smetana, drcený pepř-

Hovězina pečená,
játry s vínem politá

305,-

-biftek ze svíčkové 200g, dušená drůbeží játra 50g na víně-

Upečená hovězina,
na kořání uložená

307,-

-biftek ze svíčkové 200g, restovaná zelenina na víně-

V kotlíku jazyk z cizí huby
nacpe pány ba i sluhy

160,-

-hovězí jazyk 150g, fazole, rudé víno, pikantní kořenípodávaný v kotlíku (či bochníku +36,- Kč)-

Kousky masa rozličného
alchymií protknutého

430,-

-pro 2 osoby, kuřecí prsa 150g, vepřová panenka 150g,
svíčková 150g, fazolové lusky ve slanině, kukuřičný klas-

Sultánský kus hověziny
namíchej si dle své sliny
-tatarský biftek 100g pouze na přání hosta, 4 topinky-

195,-

Krmě sladká
Pohankové placky se žahourem

91,-

-tři placky, borůvková omáčka, zakysaná smetana, cukr-

Vaječné placky s ovocnou šalší

89,-

-dvě palačinky, horké maliny, vanilková zmrzlina, šlehačka-

Sladký plamen lásky

81,-

-horké maliny, dva kopečky vanilkové zmrzliny-

Bochníček z medu dělaný
ořechy sypaný

40,-

-staročeský medovník-

Bretaňský čokoládový koláč

42,-

-dle původní starofrancouzské receptury-

Saláty
Sejr a kořání všechny chmury zahání

141,-

-hermelín 100g, zelenina, zálivka-

S kapounem kořání neduhy vyhání

147,-

-kuřecí maso 100g, slanina 50g, zelenina, sázené vejce-

Kořání a hovězina ať je léto nebo zima
-pravá svíčková 150g, zelenina, limetková zálivka-

171,-

Ratolestem dobré jest
Od kapouna kousek masa
jak má ráda mladá chasa

85,-

-kuřecí přírodní plátek n100g s libovolnou přílohou100g-

Sejr v housce smažený
s vařenýma erteplema

75,-

-smažený eidam 75g s vařeným bramborem 100g-

K masu dobré jest
Erteple vařený 200g
Erteplový nebo zeleninový hranole 150g
Novosvětský erteple 150g
Šťouchaný erteple s cibulkou 250g
Lusky fazolový ve slanině 150g
Rýže Basmati 200g
Rozpečená bylinková bageta 120g
Kuskus 200g
Restovaná čerstvá zelenina s vínem
Topinka s česnekem 1 kus
Osmanská omáčka
Pečivo
Thermobox

35,37,37,40,39,38,40,38,40,15,20,17,12,-

Krmi pro Vás s radostí upravíme do 22:30 hodin!

Lektvary
U ledu držené

V kotli vařené

pepsi 0,3l

36,-

espresso

38,-

pepsi light 0,3l

36,-

cappuccino

45,-

mirinda 0,3l

36,-

káva z Vídně

48,-

7 up 0,3l

36,-

káva z Alžíru

55,-

tonic 0,3l

36,-

káva z Irska

60,-

tonic imperial
tonic sicillian 0,2l
ginger ale 0,25l
minerální voda
toma voda 0,3l

30,25,35,30,26,-

káva z Turecka
latté
káva bez kofeinu
čaj
horká čokoláda

38,55,38,32,45,-

soda 0,3l

15,-

horký nektar

40,-

juice 0,3l

36,-

zámecký punč

50,-

aqua pumpa 0,3l
aqua pumpa 0,5l
aqua pumpa 1l

10,15,25,-

svařené víno
horká griotka
grog

50,48,45,-

Edwar. Limonáda 50,-

medovina 0,1 l

40,-

Orange spritz

med-porce

10,-

50,-

Dryjáky a lomcováky
Cinzano 0,05l
Campari 0,05l

40,50,-

Ovocné pálenky
Tuzemák
Vodka Finlandia
Baileys
Malibu

45,40,50,50,50,-

Porto White 0,05l
Porto Ruby 0,05l
0,04l
Fernet
Magister
Becherovka
Jägermeister
Gin Tanqueray

50,50,40,40,40,50,60,-

Likérka Hill
Zelená
Černá paní
Griotte
Absinth 70%

40,40,40,60,-

Pivo Herold-světlé
0,5l
35,0,3l
25,Pivo nealkoholické Herold
0,3l
30,-

Yukon 60%
Williams-hruška
Jeřabina
Švestka

40,40,40,40,-

Polotmavé / Pšeničné
0,5l
38,0,3l
28,Pivní speciál-dle nabídky
0,5l
38,0,3l
28,Mandle pražené
60,-

Chlast je slast!
Centinela blanco
Metaxa 5*
Courvoiser v.s.
Chartreuse

0,04l
Tequila
70,Centinela reposado

70,-

Brandy a Cognacy
70,Armagnac v.s.o.p. 90,80,Remy Martin v.s.o.p. 110,Liquery
70,Amaro Montenegro 60,-

Whisky
Isle of jura s.m.10y 90,Tullamore Dew
60,Talisker s. m. 10y 90,Jameson
60,Glenkichie s. m. 12y 95,Chivas regal 12y
95,Kilbeggan
60,Paddy
70,Jack Daniels 7y
60,Jack Daniels honey 60,Rum
Cpt. Morgan
60,Don Papa 7y
95,Cpt. Morgan black 65,Diplomatico 12y
110,Millonario 15y
120,Zacapa 23y
130,Millonario 10y
110,Beach House
95,Six Saints
95,Autentico Nativo 15y 95,-

Vinná nabídka magistra Kellyho
Sudová vína z čejkovické oblasti-dle aktuální nabídky
0,1l
0,2l

20,40,-

0,5l
1l

100,190,-

Bohatý výběr lahvových vín v nabídce našeho vinného
lístku. Nabídka obsahuje moravská,
francouzská, španělská a italská vína.

Provozovtel: Tomáš Mařík ičo: 49506862

Odpovědný vedoucí: Tomáš Mařík, tel: 777 267 701

