JÍDELNÍ

LÍSTEK

POLÉVKY – SOUPS
0,25

Hovězí vývar s masem, zeleninou
a domácími nudlemi *1,3,9
35,Beef broth with meat, vegetables
and noodles

0,25

Slezská česnečka s uzeným masem,
vejcem a chlebovými krutónky 39,*1,3,9
Silesian garlic soup with smoked
meat, egg and brad crumbs

RYBY - FISH
200

Pstruh na rozmarýnu

*4,7

99,-

/dle váhy – 10 g 5,-Kč/
Trout with rosemary
200

Pstruh pečený na másle a
kmíně
*4,7
/dle váhy – 10 g 5,- Kč/
Trout baked with buttter and cumin

99,-

KUŘECÍ
200

MASA – CHICKEN MEAT

Kuřecí steak zapečený rajčaty
a mozzarellou
*7

139,-

Chicken steak with tomatoes and mozzarella
200

Holandský kuřecí steak

139,-

/niva, šunka, sýr, holandská omáčka/ *3,7
Dutch chicken steak
200

200
150

Kuřecí směs se žampióny a cibulí
*119,Chicken with mushrooms and onions
Smažený kuřecí řízek
*1,3,7
Fried chicken schnitzel

Kuřecí rarášci s ďábelskou
omáčkou

119,154,-

/kuřecí nudličky v bramboráku/ *1,3,7
Chicken strips in a potato pancake
with spicy sauce

SPECIALITY
150
150
180

Tatarský biftek,

2 ks topinka *3,10
Steak tartare, toast 2 pc
Smažené býčí žlázy
*1,3,7
Fried bull glands

Domácí hovězí hamburger s
hranolky a omáčkou *1,3,7,10,11

199,109,159,-

Beef burger with french fries and sauce
150

Kuřecí burger s hranolky
a omáčkou
*1,3,7,10,11
Chicken burger with fries and sauce

139,-

VEPŘOVÁ
200

MASA – PORK MEAT

Grilovaná vepřová panenka
s fazolovými lusky na anglické
slanině
*149,Grilled pork tenderloin with green
beans on bacon

200

200

250

Vepřové medailonky z panenské
svíčkové na bazalce
*Medallions of pork sirloin with basil
Pikantní masová směs */vepřový kotlet, kuřecí prsíčka/
Spicy meat mixture

Marinovaná vepřová krkovička
na grilu
*-

129,129,-

129,-

Marinated pork steak on the grill
250

Smažený vepřový řízek
/vepřový kotlet/
Fried pork schnitzel

129,*1,3,7

SÝRY – CHEESE
150

Smažený sýr

*1,3,7

99,-

Fried cheese
100

100
100

Bačův řízek

/hermelín v bramboráku/
*1,3,7
Camembert in potato dough
Tvarůžky v bramboráku *1,3,7
Cheese in potato dough

119,129,-

Grilovaný hermelín s brusinkovým
přelivem a toasty
*1,3,7
89,Grilled camembert with cranberry sauce
and toast

SALÁTY
250

- SALADS

Šopský salát s balkánským
sýrem
*7

89,-

Mixed salad with cheese
100

Capresse salát, toast

150

Míchaný zeleninový salát s
grilovaným kuřecím masem, toast 129,-

150
150

*1,7
89,/mozzarella s rajčaty, olivami a bazalkou/

Mixed vegetable salad with grilled
chicken, toast
*1,3,7
Okurkový salát
*Cucumber salad
Rajčatový salát
*Tomato salad

30,30,-

TĚSTOVINY – PASTA
150

Těstoviny s kuřecím masem,
žampiony a smetanou *1,3,7

119,-

Pasta with chicken, mushrooms and cream
100

Těstoviny s bazalkovým pestem,
mozzarellou a rajčaty *1,3,7
109,Pasta with basil pesto, mozzarella
and tomatoes

MOUČNÍKY

- DESSERTS

Palačinka s borůvkami a šlehačkou
*1,3,7
Pancake with blueberries and whipped cream
Medovník
*1,3,7,8
Honey cake
Zmrzlinové poháry /dle nabídky/ *7
Sundae /according to ofeer/

59,39,59,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou
a šlehačkou
*7
69,Love hot /hot raspberries with vanila ice
cream and whipped cream/

PIZZA
400

Šunková

/drcená rajčata, sýr, šunka,
žampiony/

400

400

400

Salámová
Kuřecí
Sýrová

119,-

*1,7

/drcená rajčata, sýr, šunka,
anlická slanina, trvanlivý
salám, beraní rohy/ *1,7

/drcená rajčata, sýr, kuřecí
nudličky, žampiony, kukuřice,
beraní rohy/
*1,7

400

Tvarůžková

400

Hermelínová
Margherita

/drcená rajčata, sýr,

139,-

/drcená rajčata, sýr,

mozzarella, rajčata, bazalka/ *1,7

HAWAI

139,-

/drcená rajčata, sýr,
tvarůžky, anglická slanina,
cibule, beraní rohy/ *1,7 139,hermelín, brusinky/*1,7

400

129,-

/drcená rajčata, sýr, hermelín,
niva, mozzarella, uzený sýr/

400

139,-

119,-

/drcená rajčata, sýr, šunka,
ananas/

*1,7

129,-

Pizzy je možné připravit i na smetanovém základu.

a něco na chuť – something to taste
1 ks

Utopenec s cibulí

49,-

*-

Sausage with onions
150

Topinka s drůbežími játry

*1

79,-

*1,7

89,-

Toast with poultry liver
100

Topinka s tvarůžky
Toast with cheese

400

Domácí brambůrky

/solené, česnekové,
barbecue/ *-

49,-

Homemade potato chips
300

Pizza tyčinky s česnekovým
dipem
*1,3,10
Pizza sticks with garlic dip

64,-

PŘÍLOHY
200

- ANNEXES

brambory vařené

25,-

boiled potatoes
200

šťouchané brambory s cibulkou

30,-

mashed potatoes with onion
180

smažené bramborové hranolky

30,-

french fries
180

americké brambory

35,-

american potatoes
200

rýže dušená

30,-

rice
50

tatarská omáčka

*3,7,9,10

15,-

*3,7,9,10

15,-

*9

15,-

tartar sauce
50

ďábelská omáčka
devilled sauce

50

kečup
ketchup

50

okurek steril.

10,-

cucumber
50

hořčice

*10

10,-

mustard
30

křen strouhaný

10,-

grated horseradish
1 ks

pečivo, chléb

4,-

*1

bread
1 ks

topinka s česnekem

*1

8,-

toast with garlic
150

kompot broskvový

25,-

peach compote

Váha masa je uvedena v syrovém stavu.
Cena ½ porce hlavních jídel je 70 % ceny.
Provozní doba kuchyně 11.00 – 20.30 hodin.
Přejeme Vám „Dobrou chuť!“
*označení alergenů:
1. obiloviny obsahující lepek, 2. korýši, 3.vejce,
4. ryby, 5. podzemnice olejná,
6. sojové boby, 7. mléko, 8. skořápkové plody, 9.
celer, 10. hořčice, 11. sezamové semena,
12. oxid siřičitý a siřičitany, 13. vlčí bob, 14.
měkkýši

