PŘEDKRMY
70g Šunkové rolky s křenovou omáčkou (7)

48,-

(Ham cornets with horse-radisched whippped cream)

250g Rajčata s mozzarellou s česnekovým olejem, toast
(Tomatoes with mozarella and herbe sauce)(1,7)
70,100g Toast s mozarellou, šunkou a rajčaty (1,7)
(Toast with ham, tomatoes and mozarella)

70,-

POLÉVKY:
0,33l Vývar s masem a nudlemi (1,3,9)

35,-

( Meaat soup with noodles and vegetables)

0,33l

Česneková s vejcem a sýrem, opékaný chleba
( Garlic soup with egg and cheese), (1,3,9)

0,33l Zelná s masem

38,40,-

( Cabbage soup with meat)

Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na Vaše přání Vám rádi zabalíme jídlo domů za příplatek 10,- Kč/ krabička

SALÁTY:
200g Zelný salát s křenem, koprem

35,-

(cabbage salade with dill or horseradich)

300g Šopský salát s balkánským sýrem

70,-

(salade with salted cheese)

300g Řecký salát s nivou a olivami

80,-

(Greek salade with blue cheese und olives)

200g Rajčatový salát

35,-

(Tomato salade with onion)

200g Okurkový salalát

35,-

( Cucumber salade)

200g Míchaný salát

35,-

( Mixed salade)

350g Zeleninový salát s kuřecím masem ,toast (1, 10, 11)
( Vegetable salade with chicken meat, toast)

98,-

POTRAVINOVÉ ALERGENY
1. lepek
8. ořech

2. Korýši 3. Vejce

9.celer

10. Hořčice

4. Ryby

11. Sezam

5. Arašídy
12. vlčí bob

6. sójové boby
13. Měkkýš

7. mléko
14. oxid siřičitý

Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na Vaše přání Vám rádi zabalíme jídlo domů za příplatek 10,- Kč/ krabička

Hlavní jídla
1. 150g Černohorský řízek, šťouchaný brambor

(1,3,7)

vepřová kotleta v bramborovém těstíčku

159,-

(Chop in potatoe barter with mashed potatoes with onion)

2. 150g Královská pochoutka, opékaný brambor
kuřecí prsa, vepřová směs se zeleninou, sázené vejce

(1,3,7)

155,-

(Royal delicacy- chicken steak, stripped pork, vegetables, egg)

3. 200g Panenka na grilu s pepřovou omáčkou,
americký brambor (1,7)

198,-

(Pork slices with pepper sauce, american potatoes)

4. 200g Panenka na grilu s medovou omáčkou,
americký brambor

(1,7,10)

198,-

(Pork slils with honey sauce, american potatoes)

Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na Vaše přání Vám rádi zabalíme jídlo domů za příplatek 10,- Kč/ krabička

5. 200g Kuřecí steak, hranolky,
česnekový dresing (3,7)

164,-

(Chicken steak with pomfrits and garlic dresing)

6. 200g Krkovička na grilu, šťouchaný brambor,
chilli omáčka

168,-

(Pork steak on grill with mashed potatoes, chilli sauce)

7. 150g Plněný kuřecí řízek šunkou a sýrem,
šťouchané brambory

(1,3,7)

158,-

(Fried chickenbreast, filled with ham and cheese with mashed potatoes) (1,3,7)

8. 2ks Grilovaný hermelín na salátovém hnízdě,
toast (1,3,7)

120,-

(Grilled camembert on mixed salad, toast)

9. 100g Smažený sýr, hranolky, tatarka (1,3,7)

99,-

(Fried cheese with pomfrits and tatar sauce)

10. 150g Smažený vepřový/kuřecí řízek

115,-

(Fried chicken meat, fried pork meat)

Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na Vaše přání Vám rádi zabalíme jídlo domů za příplatek 10,- Kč/ krabička

100g Tatarský biftek ( topinky ) (3)

175,-

(Steak Tatar with slices of fried bread)

75g Topinka s kuřecím masem a sýrem (7)

90,-

(Fried bread with chicken mixture, vegetace, cheese)

100g Pstruh na bylinkovém másle
(za každých 10g přípl. 4,-kč)

84,-

(Trout with herb bitter) (4)

150g Losos na grilu s teplou zeleninou ,
hranolky

(Salmon on grill with warm vegetables, pomfrites)

210,-

200g Pfefer steak (pepřová omáčka) (7)

310,-

200g Anglický biftek se sázeným vejcem (3)

298,-

(English steak with egg)

200g Mexický steak
(fazolky v čili omáčce se slaninou)

326,-

(Mexiko steak- beef, beans, bacon)
POTRAVINOVÉ ALERGENY
1. lepek 2. Korýši 3. Vejce
8. ořech

9.celer

10. Hořčice

4. Ryby

5. Arašídy

6. sójové boby

11. Sezam

12. vlčí bob

13. Měkkýš

7. mléko
14. oxid siřičitý

Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na Vaše přání Vám rádi zabalíme jídlo domů za příplatek 10,- Kč/ krabička

Dětská jídla
80g Smažený sýr, hranolky nebo vařený brambor(1,3,7)
78,100g Smažený kuřecí řízek,
hranolky nebo vařený brambor (1,3,7)

90,-

Studené omáčky
Cold sauces

50g Tatarská omáčka (Tatar Sauce)
50g Kečup

(3,7)

16,16,-

(Ketchup)

50g Ďábelská omáčka (3,7)

(Tasty sauce)

18,-

50g Česneková omáčka (3,7)

(Garlic sauce)

16,-

50g Sweet chilli omáčka

20,-

50g Dresing – Italský (3,7)

18,-

Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na Vaše přání Vám rádi zabalíme jídlo domů za příplatek 10,- Kč/ krabička

Přílohy
Side-Dish
200g

Vařené brambory s máslem

(Boiled potatoes with butter)32,-

200g

Šťouchané brambory s cibulkou
36,-

(Mashed potatoes with onion)

Hranolky, krokety, americké, opékané brambory
(Pomesfrites, croquettes, american, fried potatoes)
36,150g

200g

Rýže dušená

30,-

200g

Teplá zelenina /grilovaná zelenina (warm veg.) 44,-

4ks

Bramboráčky

1ks

Topinka, toast/ pečivo

(Stewed rice)

(Potatoe pancakes)

36,8,-/ 5,-

Pochoutky k vínu
85g Bohemia chips (Salted Chips Bohemia)

35,-

100g Arašídy (5) (Peanuts)

35,-

60g Mandle, kešu, pistácie

(8) (Almonds, Pistachios)

100g Ochucené sýrové kostky (7)

50,35,-

Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na Vaše přání Vám rádi zabalíme jídlo domů za příplatek 10,- Kč/ krabička

Moučníky a Poháry
Desserts and Sundae

200g Horké maliny se zakysanou

smetanou a

třtinovým cukrem(7) (Hot rasberreries with ceam and sugar)58,200g Horké ovoce se zmrzlinou a šlehačkou (7)

64,-

(Hot fruit with ice cream)

200g Pohár Savary (ovoce, zmrzlina, šlehačka) (7)

56,-

(Bowl of ice cream, fruit, whippet cream and glazing)

1 ks Marlenka (1, 3, 7, 8)

48,-

(Piace of honey cake)

1 ks Černoušek s ovocem a šlehačkou (1,7)

40,-

(Hot fancy bread with peach and whippet cream)

1 ks Palačinka s džemem a šlehačkou (1, 3, 7)

30,-

(Pancake with jam and whippet cream)

1 Kopeček zmrzliny (vanilka, jahoda)

15,-

(Cone of ice cream)

Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na Vaše přání Vám rádi zabalíme jídlo domů za příplatek 10,- Kč/ krabička

