PŘEDKRMY & SALÁTY
250g Salát Capresse (mozzarella, rajče, balsamico, bazalka)
(al. 7)
250g Salát s grilovaným hermelínem a brusinkovou omáčkou
(al. 7)
250g Kuřecí řízečky v kukuřičné strouhance s česnekovým dresinkem
a listovým salátem (al. 1.1,3,7)
250g Grilované kuřecí prso s čerstvou zeleninou a bazalkovým pestem
(al. 7)
250g Šopský salát
(al. 7)
250g Salát s medovo-hořčicovým dresinkem a medailonky z panenky
(al. 10)
250g Zeleninový salát s mozzarellou a parmskou šunkou
(al. 7)
250g Kousky lososa na zeleninovém salátu a citrusový dresink
(al.4,7,)
200g Tatarák z pravé svíčkové, 6 ks topinky
(al. 1.1,3,6,7,10)

POLÉVKY
0,33l Masový vývar s kořenovou zeleninou a nudlemi
(al.1.1,3,7,9)
0,33l Česnečka s bramborem a uzeninou, chlebový krutón
(al. 1.1,3,7)
0,33l Polévka dle denní nabídky

RYBY
250g Pečený pstruh na bylinkovém másle s citrónem
(al. 4,7)
200g Filet z lososa na bylinkovém másle
(al. 4,7)

BURGERY
podáváme s dippovými hranolkami a naši bbq omáčkou
250g Burger se slaninou a červenou cibulí, kyselá okurka, česnekový dresink
(al. 1.1,3,7,10)
250g Burger s cheddarem a rajčetem, červená cibule, česnekový dresink
(al. 1.1,3,7,10)
400g DOUBLE BURGER se slaninou, cheddarem, kyselá okurka, česnekový
dresink
(al. 1.1,3,7,10)
250g TELECÍ BURGER filovaný steak, do růžova grilovaný, domácí tatarka
(al. 1.1,3,7,10)
125g HALOUMI BURGER sýr Haloumi z kozího a ovčího sýra,
čerstvá zelenina, domácí tatarka
(al. 1.1,3,7)

.

HOVĚZÍ a TELECÍ STEAKY
Propečenost u STEAKŮ
RARE – zprudka grilovaný, uprostřed „krvavý”, velmi šťavnatý steak TIP!
MEDIUM – déle grilovaný, uprostřed růžový, velmi křehký steak TIP!
WELL DONE – dlouho grilovaný, uprostřed propečený, nepříliš šťavnatý steak
NEDOPORUČUJEME!
Pravá svíčková je část zadní čtvrtě jatečného skotu.
Maso má jemná svalová vlákna, je křehké, libové a má vysoký obsah bílkovin
Hovězí BIFTEK z pravé svíčkové

300g TELECÍ STEAK

(200g

300g

400g)

TEPLÉ OMÁČKY KE STEAKŮM
100g Zelený pepř
(al. 7)
100g Hříbkové ragú
(al. 1.1)
100g Sýrová omáčka
(al. 7)
100g Brusinková omáčka s červeným vínem

VEPŘOVÉ & KUŘECÍ MASO
250g Vepřová PANENKA na grilu
200g Vepřová PANENKA ve slaninovém kabátku
200g Špalíky z PANENKY se sýrovou omáčkou (al. 7)

(300g
Vepřový STEAK z KRKOVICE
Vepřový STEAK z KOTLETY

400g

500g)

(al. 10)
(al. 10)

(podávaný s hořčicí, čerstvým křenem a zelným salátem)

200g Kuřecí STEAK z prsa
200g Kuřecí STEAK z prsa zapečený s hermelínem, cibulí a anglickou slaninou
(al. 7)

TĚSTOVINY
400g NOKY s hříbkovým ragú, sypané sýrem gran padano
(al. 1.1,3,7)
400g NOKY s kuřecím masem, špenátem a smetanou
(al. 1.1,3,7)
400g NOKY s kuřecím masem, cibulkou, slaninou a smetanou
(al. 1.1,3,7)

SMAŽENÉ
200g TELECÍ ŘÍZEK
(al. 1.1,3,7)
200g KUŘECÍ KAPSA se šunkou a sýrem
(al. 1.1,3,7)
200g ŘÍZEK z KOTLETY
(al. 1.1,3,7)
200g KUŘECÍ ŘÍZEK
(al. 1.1,3,7)
200g SÝROVÁ VARIACE
(al. 1.1,3,7)
100g SÝR (eidam)
(al. 1.1,3,7)
300g MÍSA ŘÍZEČKŮ (vepřové a kuřecí) s kys. okurkou
(al.1.1,3,7)

PŘÍLOHY & STUDENÉ OMÁČKY
200g Hranolky
200g Batátové hranolky
200g Krokety
(al. 1.1,3,7)
4 ks Bramboráčky
(al. 1.1,3,7)
200g Domácí americké brambory
250g Máslové brambory s petrželkou
(al.7)
300g Opečené brambory ve smetanovo-sýrovém přelivu (al.7)
200g Restované brambory se slaninou a cibulkou
200g Pečené brambory se slupkou, česnekový dresink (al. 7)
250g Grilovaná čerstvá zelenina
4ks Fazolky v županu
200g Restované fazolky se slaninou a česnekem
1ks
1ks

Chléb
Topinka, toast

(al.1.1,3,7)
(al.1.1,3,7)

50g
50g
50g
50g
50g
50g
100g

Domácí tatarská omáčka
Medovo-hořčicový dresink
Česneková majonéza
Barbecue omáčka
Chilli omáčka
Kečup
Zeleninová obloha

(al. 7)
(al.10)
(al.7)
(al. 6,10)

DEZERTY
1 ks PALAČINKA s borůvkami a zmrzlinou

(al. 1.1,3,7)

1 ks PALAČINKA s čokoládou

(al.1.1,3,5,7)

100g VANILKOVÁ ZMRZLINOVÁ KOULE s malinovou omáčkou
a čokoládovým přelivem
200g OVOCNÝ POHÁR se zmrzlinou a šlehačkou

(al. 7)
(al. 7)

Dezert dle denní nabídky

Doba přípravy minutkových jídel je dle náročnosti
a dle předchozích objednávek.
Jídlo Vám rádi zabalíme s sebou, obal 7 Kč
Za poloviční porce účtujeme 70% ceny.
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu.

