Jídelní lístek

Vep?ové maso

.....
150g Saltimbocca na špízu

... 137 K?

plátky panenské sví?kové s bylinkami, slaninou a parmazánem, pe?ené
na špízu, zdobené bazalkou a olivami
150g Vep?ový Ondráš v bramborovém t?stí?ku

... 108 K?

200g Filirovaná panenka v ho??i?ném závoji

... 139 K?

panenská sví?ková na roštu, kterou následn? nafilirujeme a podáváme
s fazolovými lusky, slaninou a fazolkami
150g Panenka s dr?bežími játry

... 141 K?

grilované plátky panenky se sm?sí jater, cibule, ke?upu, ?erného pep?e
a mleté papriky
200g Panenka v houbové omá?ce

... 134 K?

medailonky z panenky se žampiony a smetanou
200g Steak z krkovi?ky s k?upavou cibulkou

... 118 K?

krkovi?ka na grilu s ope?enou cibulkou
150g Vep?ový ?ízek

...

91 K?

kotleta v trojobale

Ku?ecí maso

.....
200g Ku?ecí steak s bylinkovou omá?kou

... 128 K?

ku?ecí prsí?ka marinovaná, pln?ná smaženými žampiony, p?elitá
bylinkovou omá?kou
150g Špenátová ku?ecí prsa

... 123 K?

ku?ecí prsa pln?ná špenátem špenátem a sýrem, p?elitá omá?kou z
vína
200g Bramborová kapsa

... 137 K?

domácí bramborová placka, pln?ná masem a zeleninou
150g Smažená ku?ecí kapsa

... 113 K?
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Jídelní lístek

ku?ecí prsa v trojobale, pln?ná šunkou a sýrem niva
150g Ku?ecí plátek s hermelínem

... 102 K?

ku?ecí prsa s plátky hermelínu, p?elité brusinkami
150g Pikantní špízky

... 108 K?

Ku?ecí prsí?ka s pikantním ko?ením, cibulkou a slaninou, grilované na
jehle

Pro malé jedlíky

.....
100g Ku?ecí prsí?ka, bramborová kaše, kompot

...

66 K?

100g P?írodní ku?ecí nugetky na másle, hranolky, kompot

...

69 K?

...

58 K?

200g Špagety Bolognese

...

88 K?

200g Špagety Carbonara

...

84 K?

200g Penne s ku?ecím masem a sýrovou omá?kou

... 103 K?

200g Zape?ené t?stoviny s brokolicí, ku?ecím masem a t?emi

... 109 K?

2ks Pln?né kynuté knedlíky s ovocem

T?stoviny

.....

druhy sýra

Saláty

.....
Salátový talí? se smaženou nivou

...

83 K?

osmažená niva se zeleninou a listovým salátem, dresingem ze
zakysané smetany a ?esnekem, toast
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?ecký salát

...

64 K?

...

89 K?

...

86 K?

?ervená cibule, raj?ata, okurek, paprika, olivy, balkánský sýr

Salát s ku?ecím masem
zelenina, grilované ku?ecí maso, toast

Salát s tu?ákem
zelenina, tu?ák, vejce, olivy, toast

Ryby

.....
200g Pstruh na roštu

... 114 K?

grilovaný pstruh s bylinkami, p?elitý máslem, zdobený citrónem
200g Smažený pstruh p?elitý máslem

... 110 K?

pstruh v trojobale
200g Grilovaný steak z lososa

... 135 K?

š?avnatý steak z lososa s koprovou omá?kou
200g Losos na másle s mandlemi
pe?ený losos na másle s mandlemi

Sýrové smažáky

.....
120g Smažený sýr

...

69 K?

120g Smažený hermelín

...

71 K?

120g Smažená niva

...

69 K?

N?co pro vegetariány

.....
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120g Hermelín v bramboráku

... 101 K?

200g Zape?ená brokolice se sýrem

...

91 K?

300g Zeleninové rizoto

...

84 K?

300g Špenátové rizoto

...

88 K?

Steaky (prope?ené dle Vašeho p?ání)

.....
200g Pytlácký steak

... 258 K?

steak podávaný se žampiony, cibulkou, slaninou, zeleným pep?em,
?erveným vínem a smetanou
200g Steak se sázeným vejcem

... 232 K?

steak podávaný s volským okem
200g ?ábelský steak

... 245 K?

steak podávaný s ?ervenými fazolemi, ke?upem, slaninou a ?enekem

Další pochutiny z hov?zího masa

.....
150g Sví?ková stroganoff

... 176 K?

na nudli?ky krájená sví?ková, ope?ená s cibulkou, okurky, ke?up,
zjemn?né smetanou
150g Mexické ?ezy

... 173 K?

?ezy s pravé sví?kové s pikantní omá?kou z cibule, raj?at, ?ervených
fazolí, podávané na smažených bramborácích
200g Tatarský biftek

... 255 K?

tatarský biftek s topinkou a ?esnekem

Dezerty
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.....
...

28 K?

...

59 K?

...

54 K?

...

57 K?

...

66 K?

...

67 K?

...

62 K?

...

56 K?

...

62 K?

150g Americké brambory

...

27 K?

150g Hranolky

...

27 K?

150g Krokety

...

27 K?

150g Opékané brambory

...

27 K?

150g Dolárky s ?esnekem

...

36 K?

200g Va?ené brambory

...

22 K?

150g Bramborová kaše

...

33 K?

...

33 K?

150g Houskový knedlík

...

20 K?

200g Dušená rýže

...

21 K?

150g Zeleninová obloha

...

49 K?

150g Teplá zelenina

...

39 K?

50g Ke?up

...

12 K?

50g Tatarka

...

12 K?

50g

...

14 K?

Domácí štr?dl se šleha?kou
Pala?inka s tvarohem
Pala?inka s nutelou a šleha?kou
Pala?inka se zmrzlinou a šleha?kou
Pala?inka s míchaným ovocem, zmrzlinou a šleha?kou
Pala?inka s teplým ovocem, zmrzlinou a šleha?kou
Pala?inka s marmeládou a šleha?kou
Horké maliny
horké maliny, vanilková zmrzlina, šleha?ka

Lesní víla
horká lesní sm?s, zmrzlina, šleha?ka

P?ílohy

.....

3ks Domácí bramborá?ky

5/6
Phoca PDF

Jídelní lístek

?ábelská omá?ka
50g Ho??ice
Chléb
Toast
Bagetka

...

12 K?

...

5 K?

...

4 K?

...

10 K?
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