www.savary.cz
www.menicka.cz
facebook HOTEL SAVARY
Denní menu v hodinách od 11:00 do 14:00

Polévky:
0,33l Slepičí vývar s masem a nudlemi (1,3,9)

45,0,33l Česneková polévka se sýrem, vejcem a opékaným

chlebem (1,3,7)
48,-

Předkrmy a saláty:
250g Rajčata s mozzarellou a bylinkovým pestem, toast
86,- (1,3,7)
300g Šopský salát s balkánským sýrem
95,- (7)
300g Zeleninový salát s anglickým roastbeefem, domácí
hořčicová remuláda
160,- (10)
200g Okurkový/ rajčatový/ míchaný salát
45,300g Zeleninový salát s grilovaným hermelínem, toast
129,- (1,3,7)
350g Zeleninový salát s kuřecím masem, dresink, toast
139,- (1,3,7)
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Hlavní jídla:
1. 250g Hovězí RUMP STEAK, omáčka demi glace,
grenaille (1)
288,2. 200g Hovězí FLANK STEAK s omáčkou z pravých
lišek, 3ks bramboráčky (1,3,7)
296,3. 200g Steak z vepřové panenky s pepřovou omáčkou,
americké brambory (1,7)
209,4. 200g Kuřecí steak v parmazánové krustě, hranolky (7)
1975. 150g Plněný kuřecí řízek se šunkou a sýrem,
šťouchané brambory s cibulkou (1,3,7)
190,6. 200g Steak z vepřové krkovičky s křupavou cibulkou,
šťouchané brambory s cibulkou (1)
192,7. 150g Filet lososa na grilované zelenině (4)

228,-

8. 200g Filet ze pstruha s bylinkovým máslem, vařené
brambory s petrželkou (4,7)
204,9. 100g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7)
139,10. 200g Plněné kuřecí prsíčko rajčaty a mozarellou,
batátové hranolky (1,7)
209,Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na přání Vám rádi jídlo zabalíme domů za příplatek
10,- Kč/ krabička
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150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek (1,3,7)
135,-

Dětská jídla:
80g Smažený sýr, hranolky/ vařené brambory
90,80g Smažený kuřecí řízek, hranolky/ vařené brambory
(1,3,7)
99,80g Přírodní kuřecí prso, hranolky/vařené brambory
(1)
99,(1,3,7)

Přílohy:
200g Vařené brambory s máslem
200g Šťouchané brambory s cibulkou
200g Hranolky, opékané brambory,
americké brambory
200g Dušená rýže
200g Grilovaná/ teplá zelenina
4 ks Bramboráčky
200g Batátové hranolky

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

40,44,45,40,65,48,55,-
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Pochoutky k pivu a vínu:
100g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové,
6 ks topinky (1,3,7)
190,100g Topinka s masovou směsí sypaná sýrem
(1,7)
139,200g Domácí chipsy s chilli omáčkou

75,-

60g
60g
80g
85g
90g
100g

50,50,35,35,25,50,-

Pražené mandle (8)
Kešu, pistácie (8)
Arašídy (5,8)
Bohemia chips solené
Pekařské tyčinky
Ochucené sýrové kostky

Za poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
Na přání Vám rádi jídlo zabalíme domů za příplatek
10,- Kč/ krabička
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Moučníky a dezerty:
200g Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou (1,7)
70,-

200g Horké maliny se zakysanou smetanou a
třtinovým cukrem (7)
75,-

1 ks Domácí palačinka s džemem a šlehačkou (1,3,7)
45,-

1 ks Domácí palačinka s nutellou a šlehačkou
(1,3,7)

54,-

1 ks Domácí palačinka s horkými malinami a
vanilkovou zmrzlinou (1,3,7)
75,-

Moučník dle denní nabídky
70,-

Kopeček zmrzliny
25,POTRAVINOVÉ ALERGENY
1. Lepek (gluten)
2. Korýši (crustaceans)
3. Vejce (eggs)
4. Ryby (fish)
5. Arašídy (peanuts)

6. Sójové boby (soybeans)
7. Mléko (milk)
8. Ořechy (nuts)
9. Celer (celery)
10. Hořčice (mustard)

11. Sezam (sesame)
12. Vlčí bob (lupine)
13. Měkkýši (molluscs)
14. Oxid siřičitý (SO2)

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

