Sobota 6.8.2022

Svátek má Oldřiška, Ulrika a Něhoslav

POLÉVKY STÁLÉ:
0,45l Staročeská česnečka s naším uzeným masem, sýrem a krutony
0,45l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi

69,69,-

DENNÍ POLÉVKA: 0,33l Bramboračka s houbami

42,-

NABÍDKA ŠÉFKUCHAŘE :(minimální doba přípravy 25-30 minut)
110g
100g
200g
200g
350g
300g
400g
600g
150g
200g
150g

Pikantní mix sýru podávaný ve skle s rozpečenou bagetkou
Paštika z husích jatýrek podávaná ve skle, brusinkový dip, rozpečený dalamánek
Filírovaný telecí hanger steak (veverka) s omáčkou ze zeleného pepře
Pečený losos na bylinkách, grenaille brambůrky, bylinkový dip, zeleninový salátek
Salát ,,la bella“ (ledový salát, paprika, rajče, kuřecí stripsy v corn flakes, caesar dresink)
Míchaný zeleninový salát s rozpečeným camembertem, brusinky, bagetka
Pečené koleno bez kosti na černém pivu, hořčice, křen, kyselá okurka, chléb
Pikantní masitá žebra, zeleninový salátek, čerstvý chléb
Kuřecí steak na provensálských bylinkách s lehkým zeleninovým salátem
Steak z vepřové kotlety, hříbková omáčka, steakové hranolky, malý zeleninový salátek
Telecí řízečky, citrón, rajčatový salátek

HOTOVÁ JÍDLA:(podáváme do 14:30 hod)

139,139,269,389,209,189,185,279,219,229,199,-

Jídla označená „*“ = minutková příprava

*150g Kuřecí stehenní steak s parmskou šunkou a šalvějí, pečené brambory ve slupce, česnekový dip
120g Pečená krkovice, červené zelí, bramborové knedlíky
120g Vepřové kostky na paprice, jasmínová rýže
120g Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky, šlehačka
150g Španělský ptáček, jasmínová rýže/houskové knedlíky
120g Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušené zelí
1/4 Pečené kachny, červené zelí, variace knedlíků

165,159,155,159,159,145,269,-

BEZMASÉ JÍDLO
*300g Čerstvé spaghetti aglio olio e peperoncino s hoblinkami parmazánu

159,-

SMAŽENÁ JÍDLA
150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, citrón, kyselá okurka, zelný salátek
100g Smažený sýr eidam s naší tatarskou omáčkou
100g Smažený camembert s brusinkami
250g Smažená vepřová krkovice, citrón, kyselá okurka, nakládaná zelenina

155,139,149,199,-

SLADKÁ TEČKA
Panna cotta s malinami
3ks Lívance s jahodami a zakysanou smetanou
Horká belgická čokoláda s pistáciovou zmrzlinou, vlašskými ořechy, zdobená špetkou chilli vlásků

59,49,129,-

