Vítejte v Doksech v restauraci Maštal - Tam kde chutná...

......................................................
REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TELEFONU 608 033 088
Spokojený zákazník je pro nás prioritou. Pokud spěcháte, oznamte to prosím a my se
pokusíme nabídnout Vám rychlejší alternativu. Vytvořit chutný pokrm znamená
dodržet nejen recepturu, ale i technologický postup a ten vyžaduje svůj čas...
.
Děkujeme za pochopení.

JÍDELNÍ LÍSTEK
POLÉVKA:
0,3l Dle denní nabídky

39,-

0,3l Česneková krémová s krutony

45,-

PŘEDKRMY :
1ks Dokeská topinka s pikantní masovou směsí sypaná sýrem

75,-

2ks Uzený oštěpek na grilu s brusinkami a tousty

75,-

100g Maštalský tatarák z hovězího masa servírovaný
s křupavými topinkami *

159,-

SALÁTY:
100g Malý přílohový salát dle denní nabídky

49,-

150g Domácí salát Coleslaw

59,-

300g Salát Caesar s grilovaným kuřecím masem, pancettou,
krutony a hoblinkami sýra parmazán

169,-

100g Gratinovaný kozí sýr s čerstvým trhaným salátem,
balsamicovou redukcí a sezamovými semínky, tousty

169,-

ČESKÁ TRADIČNÍ KUCHYNĚ:
150g Hovězí svíčková omáčka na smetaně s karlovarským
knedlíkem, citronem, šlehačkou a brusinkami

159,-

150g Hovězí guláš s domácími bramboráčky zdobený cibulkou

159,-

1/4ks Konfitovaná kachní čtvrtka s karlovarskými knedlíky
podávaná na bílém a červeném zelí

229,-

600g Pečená kuřecí křidélka v pikantní marinádě, chléb

165,-

600g Maštalská pečená vepřová žebírka s grilovacím přelivem,
hořčice, chléb

199,-

RYBY:
200g Grilovaný steak z lososa se smetanovo-koprovým přelivem,
ve slupce opečené malé brambory
255,200g Filet z candáta s bramborovým pyré, zdobený rukolovými
a petrželovými chipsy

265,-

MASÍČKA A STEAKY:
/s omáčkou dle Vašeho výběru - hříbková, sýrová, pepřová, demi glace/
150g Grilovaný kuřecí prsní steak

159,-

180g Medailonky z vepřové panenky

195,-

200g Flank steak /vyzrálý spodní hovězí pupek/

235,-

200g Rump steak /z vyzrálé hovězí květové špičky/

239,-

200g Beef steak /jemný biftek z vyzrálé hovězí svíčkové/

325,-

200g Filet Mignon /křehký konec vyzrálé hovězí svíčkové/

369,-

250g Marinovaná vepřová krkovička bez kosti s restovanou
bylinkovou cibulkou

199,-

ŘÍZKY :
150g Smažené kuřecí řízečky obalené v kukuřičných lupínkách
ochucené parmazánem

145,-

150g Smažené malé řízečky z vepřové panenky obalované
v pikantní kukuřičné směsi

155,-

TĚSTOVINY:
300g Tagliatelle s kuřecím masem a tomatovou omáčkou

155,-

350g Gnocchi s kuřecím masem, listovým špenátem
a smetanovo-sýrovou omáčkou

175,-

350g Krémové risotto s vepřovou panenkou a houbami, zjemněné
máslem, smetanou a parmazánem
185,-

BEZMASÁ JÍDLA:
150g Dva druhy obalovaných sýrů (eidam, uzený) s domácí
tatarskou omáčkou

129,-

400g Pečené batáty s rozmarýnem a chilli na salátovém lůžku
podávané s česnekovou salsou

169,-

DĚTSKÁ JÍDLA:
120g Kuřecí řízek, bramborové hranolky

129,-

120g Kuřecí přírodní plátek na másle, vařené brambory

109,-

NAŠE STUDENÉ OMÁČKY:
40g Tatarská omáčka

25,-

40g Česneková omáčka

25,-

40g Barbecue omáčka

25,-

40g Sladká chilli omáčka

25,-

NAŠE TEPLÉ OMÁČKY:
40g Hříbková omáčka

35,-

40g Pepřová omáčka

35,-

40g Sýrová omáčka

35,-

PŘÍLOHY:
200g Vařené brambory s máslem a petrželkou

35,-

200g Smažené bramborové hranolky

39,-

200g Šťouchané brambory s cibulkou a petrželkou

45,-

200g Ve slupce pečené brambory se zakysanou smetanou

59,-

250g Grilovaná zelenina na mořské soli s bylinkovým máslem

75,-

200g Restované fazolky se slaninou, cibulkou a česnekem

59,-

4 ks Domácí bramboráčky

45,-

DEZERTY :
2ks Obalované tvarohové knedlíčky s nugátovým krémem
servírované na zakysané smetaně

69,-

1ks Čokoládový fondant s ovocným pyré a zmrzlinou

69,-

3ks Lívanečky s karamelizovanými jablky

79,-

1ks Kopeček zmrzliny dle nabídky

20,-

NĚCO NA CHUŤ:
80g Čerstvě pražené mandle

60,-

80g Solené arašídy

30,-

90g Brambůrky dle nabídky

45,-

SPECIÁLNÍ KULINÁŘSKÝ SERVIS:
Požadujete pro Vaši oslavu u nás speciality, která nejsou na jídelním
lístku? Po vzájemné domluvě (objednávka min. 48 hodin předem)
připravíme rautové stoly dle Vašeho přání, ale třeba i žabí stehýnka,
chobotnice, humry apod.
Informujte se u personálu...

... a trochu legislativy nakonec - informace pro naše hosty:
*Příprava z tepelně neopracovaných surovin jen na přání zákazníka.
- Označení "domácí " znamená "vyrobené u nás."
- Označení "čerstvé " znamená nemražené.
- Doba přípravy jídel závisí na vytíženosti kuchyně.
- Veškerá váha masa je uváděná v syrovém stavu s 5% tolerancí.
- Nezvolíte-li stupeň propečení steaku, připravujeme na medium.
- Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy.
- Ceny jsou uváděny v Kč a obsahují u pokrmů a nealkoholických
nápojů 15% DPH, u alkoholických nápojů 21% DPH.
- Alkoholické nápoje nepodáváme podnapilým, řidičům, mládeži do
18-ti let a lidem, u nichž lze předpokládat, že budou po požití páchat
rizikovou činnost, ohrožující zdraví a majetek.
Reklamaci oznamte prosím ihned, ať můžeme okamžitě zjednat
nápravu a Vy odcházíte spokojeni.
Děkujeme za pochopení a toleranci a přejeme Vám dobrou chuť.
Kolektiv restaurace Maštal

TAM, KDE CHUTNÁ...

