Jídelní lístek
OD 1. 11. 2019
Předkrmy
100g Tatarský biftek z pravé svíčkové, podávaný se 3 kusy topinek
(1,3,10)
100g Grilovaný kozí sýr podávaný na čerstvém salátu s cherry
rajčátky, ochucený medem s opečeným toustem (1,3)

139,-Kč
155,-Kč

Polévky
0,33l Gulášová s hovězím a uzeným masem a bramborami (1,9)
0,33l Hovězí vývar s domácími masovými knedlíčky (1,3,9)
0,33l Česnečka se strouhaným sýrem a krutonky (1,3,9)

39,-Kč
39,-Kč
39,-Kč

Česká kuchyně
150g Hovězí guláš s červenou cibulkou, křenem a karlovarským
knedlíkem (1,3,7,9)
139,-Kč
150g Hovězí svíčková s houskovým knedlíkem, brusinky
a šlehačkou (1,3,7,9,10)
145,-Kč
150g Smažený vepřový/kuřecí řízek s vařeným bramborem a okurkou
(1,3,7)
145,-Kč
550g Pečená vepřová žebra marinovaná na medu, pivu a česneku
s pečivem (1,3,10)
169,-Kč
Speciality na grilu
300g Hovězí rumpsteak z vyzrálého roštěnce s restovanými
fazolovými lusky na slanině a česneku a grilovacím
dresinkem (3,7,9)
269,-Kč
300g Steak z vepřové krkovice se sázeným vejcem a česnekovým
dresinkem (3,7,9)
169,-Kč
Filírovaná vepřová panenka dle výběru s pepřovou omáčkou ze
smetany a zeleného pepře nebo s hříbkovou omáčkou ze smetany
a plátky grilované cukety (7,9)
175,-Kč
250g Mariňácký špíz podávaný na jehle, vepřová panenka,
kuřecí prso, anglická slanina, prokládaný červenou cibulí
a sladkými feferonkami (3,7,9)
175,-Kč
200g Steak z kuřecího prsa na rozmarýnu s plněnou bramborou
slaným tvarohem a pažitkou
165,-Kč

Rybí speciality
Filety ze pstruha na bylinkovém másle (1,7,9)
185,-Kč
130g Steak z lososa s citrónovým pepřem a bylinkovým máslem
189,-Kč
200g Tuňákový salát – čerstvý salát s kousky tuňáka sušenými
rajčátky, cherry rajčátky, čerstvou paprikou, zakápnutým lehkým
panenským olivovým olejem a sekanou bazalkou a zapečeným
toustem
159,-Kč
Bezmasá jídla
120g Smažený sýr
165,-Kč
150g Grilovaná zelenina – čerstvá paprika, cuketa, lilek,
červená cibule a žampion (1,3,7,9)
139,-Kč
150g Restovaná baby karotka s fazolovými lusky a sázeným vejcem
na sladké zápražce (1,3,7,9)
149,-Kč
Dětská jídla
2 ks
75g
80g

Ovocný plněný knedlík z kynutého těsta s ochuceným tvarohem
a skořicovým cukrem
79,-Kč
Hovězí svíčková s houskovým knedlíkem, brusinky, šlehačkou
a citrónem
89,-Kč
Kuřecí steak s hranolky nebo brambory
89,-Kč
Zeleninové saláty

200g Caesar salát s kuřecími kousky krutonky a parmezánem –
čerstvý římský salát s kousky kuřecích prsíček zakápnutý
originální zálivkou z ančoviček
200g Šopský salát z čerstvé zeleniny a balkánského sýra

149,-Kč
69,-Kč

Na doporučení kuchaře
150g Mariňácká směs – kuřecí a vepřové nudličky, čerstvá zelenina
v rajčatové omáčce, hranolky
129,-Kč
180g Hovězí Burger – bulka, 100% hovězí mletý steak, salát zelenina
rajčata, bazalkový a BBQ potěr, hranolky, tatarka
189,-Kč
400g Rodinný mix gril – grilované medailonky z vepřové panenky,
grilované kuřecí, grilovaná krkovice, klobása
380,-Kč
Dezerty
Jablečný závin (1,3,7,8)
Palačinky plněné sladkým tvarohem, zdobené broskví,
malinovým pyré a šlehačkou (3,7,2)
Marina pohár – broskev, horké maliny, vanilková zmrzlina
šlehačka (3,7,12)

59,-Kč
79,-Kč
85,-Kč

Přílohy
1ks
200g
200g
200g
1ks
200g
150g
200g
100g
150g

Topinka
Smažené hranolky
Americké brambory
Vařené brambory
Plněná brambora slaným tvarohem a pažitkou
Restované fazolky se slaninou a česnekem
Bramboráčky 3 ks
Jasmínová rýže
Grilovaná zelenina
Salátek z rukoly s cherry rajčátky a sušenou šunkou

10,-Kč
35,-Kč
35,-Kč
30,-Kč
35,-Kč
45,-Kč
55,-Kč
39,-Kč
69,-Kč
55,-Kč

Dresinky
Tatarská omáčka
Kečup
Česnekový dresink
Grilovací dresink
BBQ
Bazalkový dresink

25,-Kč
25,-Kč
29,-Kč
29,-Kč
35,-Kč
35,-Kč
K pivu a vínu

100g
1ks
1ks
1ks
150g

Pražené mandle solené
Utopenec
Nakládaný hermelín
Topinka s pikantní masovou směsí sypaná sýrem
Smažené cibulové kroužky s česnekovým dresinkem

79,-Kč
45,-Kč
65,-Kč
95,-Kč
75,-Kč

