Jídelní lístek

Vítejte v naší restauraci

www.upecivala.cz

U Pecivála
Předkrmy
150g Ciabatta (1)

92.-

s parmskou šunkou, rajčaty, bazalkou a česnekem

Polévky
0, 33l Drůbeží vývar (1,3,9)

59.-

s masem, zeleninou a nudlemi
0, 33l Česnečka (1,3,7,9,12)

59.-

se slaninou, sýrem a krutony
0, 33l Peciválova kyselice (1,3,6,7,9)

59.-

se zeleninou, hříbky, uzeným masem a brambory
0,33l Loštická česneková polévka (1,3,6,7,9)

66.-

česnečka se slaninou, tvarůžky a krutony
Dle denní nabídky

49.-

Něco k pivu
150g Tatarský biftek (1,3,6,7,10)

259.-

podáváme namíchaný s čtyřmi kusy topinek
150g Tvarůžkový tatarák (1,3,7,10,12)

179.-

rozmixvované tvarůžky s cibulí, hořčicí, paprikou, vejcem s čtyřmi kusy topinek
2ks Topinka s pikantní masovou směsí sypaná sýrem
100g Nakládaný hermelín, chléb (1,6,7)
200g Smažené cibulové kroužky + dresing

122.89.99.-

česnekový,bylinkový,BBQ,ďábelský,sweet-chilli
200g Smažené chipsy+dresing
česnekový,bylinkový,BBQ,ďábelský,sweet-chilli
Provozní doba kuchyně:
Ne-Čt
11:00-20:00 příjem objednávek
Pá-So
11:00-21:00 příjem objednávek

Polední menu
Nabídka pizz
À la carte

11:00 -14:00
11:00 – 20:00/21:00 (pá+so)
13:00 – 20:00/21:00 (pá+so)

89.-

U Pecivála
Peciválova hlavní nabídka
200g Filírovaná vepřová panenka (6,7,12)

239.-

panenka plněná kozím sýrem a slaninou na listovém špenátu
450g Marinovaná pikantní křidélka (6 )

199.-

marinovaná křidélka, sweet chilli omáčka, čerstvá zelenina
450g Pečená vepřová žebra (6,7,10,12)

219.-

vysoká vepřová žebra, beraní rohy, okurek, křen, hořčice, pečivo
500g Peciválův terč (1,3,6,7)

219.-

150g vepřové panenky, grilovaná slanina, bramboráčky, uzený sýr
150g Plněný bramborák (1,3,6,7)

225.-

75g kuřecí maso, 75g vepřová panenka, slanina, cibule, paprika,
čabajka v bramboráku sypaný uzeným sýrem
150g Tortilla s kuřecím masem (1,3,7,10)

179.-

kuřecí maso, zelenina, salát, dresink
400g Dřevorubecké brambory (6,7)

zapečené šťouchané brambory, cibule, smetana, prosciutto, slanina,
niva, mozzarella

189.-

U Pecivála
Steaková nabídka
200g Kuřecí steak

169.-

200g Steak z panenky

189.-

200g Steak z Lososa (4)

289.-

200g Flank steak

259.-

steak z hovězího pupku, přesněji část spodního šálu
300g Mix Grill na zelených fazolkách (1,6,7)

289.-

100g kuřecí prsa, 100g vepřová panenka, 100g hovězí flank steak,
zelené fazolky se slaninou, česnekový dresink

Teplé omáčky
0,1l Bylinková (1,6,7)

44.-

0,1l Pepřová (1,6,7)

44.-

0,1l Ďábelská (1,6,7)

44.-

0,1l Hříbková (1,6,7)

44.-

Způsob propečení hovězích steaků
RARE- jemně propečený, teplota středu 52°C- z vnějšku je již tmavě-hnědý a vnitřek
se také začíná zabarvovat, avšak je stále rudý
MEDIUM- teplota středu 60°C-úplný střed je stále růžový, ačkoliv zbytek masauž je zcela propečen do
šedo-hnědé barvy
WELL DONE- teplota středu 71°C- maso je již zcela propečeno skrz naskrz, šťavnatost a jemnost se
z větší části vytratila

U Pecivála
Burgery
180 g Pecivál burger (1,3,7,10,12)

215.-

mleté hovězí a vepřové maso, slanina, čedar,cibule,salát,kečup,hořčice,tatarka
150g Burger s trhaným hovězím masem (1,3,7,10)

219.-

červenou a bílou cibulí restovanou na víně, červené zelí, barbecue omáčka
100g Mexico burger (1,3,7,10)

229.-

hovězí mleté maso,jalapeňos papričky,opečená cibulka,dijonská
hořčice,majonéza,slanina,rukola
100g Domácí americké brambory

33.-

100g Hranolky

33.-

Saláty
400g S grilovaným kuřecím masem (3,7,12)

189.-

filírovaný kuřecí steak, ledový salát, míchaná zelenina, sypaný sýrem Gran Biraghi
400g Salát se slaninnou a grilovaným hermelínem (7,12)

179.-

směs salátů, slanina a grilovaný hermelín
400g Salát Caesar (1,3,4,6,7,8,9,10,11,13)

209.-

kuřecí prsa, římský salát, caesar dresink, toastové krutony, sýr Gran biraghi
400g Farmářský salát se ztraceným vejcem (1,3,7,12)

169.-

směs salátů, polníček, slanina, zálivka, opékané brambory, sýr Gran Biraghi

K salátům doporučujeme:

bylinkovou nebo česnekovou ciabattu
29.-

U Pecivála
Těstoviny a Gnocchi
450g Lasagne Bolognese (1,3,6,7,9,12)

189.-

zapékanné těstoviny s masovou směsí
300g Gnocchi zapečené s kuřecím masem, cherry rajčaty, červenou cibulí,

189.-

smetanou a sýrem (1,7,12)
Těstoviny dle vlastního výběru:

300g Špagety (1,3)
250g Tagliatelle (1,3)
200g Gnocchi (1,7)

Aglio olio e peperoncino

(3,7,9,12)

145.-

plátky česneku, olivový olej, feferonky, petrželka, Gran Biraghi
Bolognese (6,7,9,12)

169.-

150g masová směs s tomatovou omáčkou
Con pollo e fungi (3,6,7,12)

179.-

100g kuřecího masa, žampiony, smetanová omáčka

Risotto z kulatozrnné rýže
350g Smetanovo špenátové rizoto s filírovaným kuřecím prsem

185.-

sypané sýrem Gran Biraghi (7)
350g Panamera (3,6,7,12)

195.-

kousky vepřové panenky, žampiony, sušená rajčátka, bazalkové pesto, víno
sýr Gran Biraghi
350g Rizoto s kuřecím masem a ananasem po thajsku (7)

169.-

U Pecivála
Tradiční jídla
400g Brynzové halušky se slaninou (1,3,7)

164.-

400g Halušky se zelím a slaninou (1,3,9)

158.-

150g Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,6,7,9,10)

185.-

200g Moravský vrabec se zelím a houskovým knedlíkem (1,3,7)

174.-

150g Hovězí guláš, houskový knedlík, cibule (1,3,7)

164.-

150g Haškův guláš od fleků (1,3,7)

189.-

hovězí guláš, bramboráčky, klobása, kapie, křen

Smažená jídla
120g Smažený sýr (1,3,7,12)

124.-

100g Smažený hermelín (1,3,7)

129.-

150g Smažený kuřecí řízek (1,3,7)

159.-

150g Smažený řízek z vepřové panenky (1,3,7)

169.-

200g Kuřecí Cordon Bleu (1,3,7,12)

199.-

Smažená plněná kapsa šunkou a mozarellou

Dresinky a omáčky
70g Tatarská omáčka (3,7)

25.-

70g Kečup (1)

20.-

70g Česnekový dresink (1,3,7)

37.-

70g Ďábelský dresink (1,3,7)

37.-

70g Bylinkový dresink (1,3,7)

37.-

70g Barbecue omáčka (1,3,7)

37.-

70g Chilli sweet omáčka (1.,3,7)

37.-

U Pecivála
Přílohy
250g Pizza chleba (1,7)

45.-

150g Hranolky

40.-

200g Šťouchané brambory s cibulkou

43.-

200g Domácí americké brambory

46.-

200g Vařené brambory s máslem

38.-

200g Opékané brambory

41.-

200g Domácí bramboráčky-pouze k hlavním jídlům (1,3,7)

52.-

250g Grilovaná zelenina

79.-

200g Zelené fazolky s česnekem a slaninou (1)

47.-

150g Malý míchaný salát

45.-

160g Houskový knedlík

(1,3,7)

24.-

100g Ciabatta s bylinkovým máslem (1,3,7)

29.-

100g Ciabatta s česnekem (1,3,7)

29.-

100g Chléb (1,3)

8.-

Dezerty
2ks Palačinky s lesním ovocem (1,3,6,7)

99.-

sladká smetana, lesní směs sypaná skořicovým cukrem

2ks Palačinky s tvarohem a čokoládou (1,3,6,7)

99.-

čokoládový tvaroh, šlehačka

Pohár s lesním ovocem (3,6,7)
vanilková zmrzlina, horké lesní ovoce, šlehačka

99.-

U Pecivála
Pizza
1/
Pizza tyčinky (1,7,12)

113.-

2/

Pizza tyčinky se slaninou (1,7,12)

143.-

Margherita

139.-

3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/

mozzarella, česnek

mozzarella, česnek, slanina

(1,7,12)

pomodoro, mozzarella, bazalka

Fungi (1,7,12)

146.-

Al spinaci (1,3,7,12)

176.-

Vegetariana (1,7,12)

186.-

Hawai (1,7,12)

165.-

Šunková (1,7,12)

154.-

Proscuito crudo (1,7,12)

199.-

Capricioza (1,7,12)

186.-

Quatro salame (1,7,12)

196.-

Quatro formagi e pistacio (1,6,7,8,12)

199.-

Markéz (1,7,12)

205.-

Šunková s kukuřicí (1, 7, 12)

165.-

Bergamo (1,3,7,12)

176.-

Salmone grande (1,4,7,12)

209.-

Valašská (1,6,7,12)

193.-

Tvarůžková (1,7,12)

183.-

Masová (1,7,12)

197.-

St. Lusia (1,7,12)

189.-

pomodoro, mozzarella, žampióny
pomodoro, mozzarella, slanina, listový špenát, česnek, vejce
pomodoro, mozzarella, paprika, cherry rajčátka, kukuřice, listový špenát
pomodoro, mozzarella, šunka, ananas
pomodoro, mozzarella, šunka

pomodoro, mozzarella, italská parmská šunka, ruccola
pomodoro, mozzarella, šunka, žampióny, olivy, artyčoky
pomodoro, mozzarella, šunka, salám, slanina, klobáska
smetana, mozzarella, uzený sýr, hermelín, niva, pistáciové oříšky
pomodoro, mozzarella, šunka, salám, slanina, olivy, žampióny,kukuřice,
beraní rohy
Pomodoro, mozzarella, šunka, kukuřice
pomodoro, mozzarella, salám, kukuřice, vejce
pomodoro,mozzarella losos, cherry rajčátka, Gran Biraghi, bazalka
smetana, mozzarella, anglická slanina, zelí, klobáska, bryndza
pomodoro, mozarella, suchý salám, tvarůžky, čerstvá paprika

pomodoro, mozzarella, slanina, nudličky z panenky, paprika, sušené feferony
pomodoro, mozzarella, slanina, cibule, niva, beraní rohy

U Pecivála
21/

Mona (1,7,12)

169.-

22/

Rivera (1,7,12)

165.-

Monte Pelmo (1,7,12)

196.-

Bianco (1,6,7,12)

189.-

Mesico picante (1,7,12)

197.-

Rovers (1,7,12)

191.-

Pollo (1,7,12)

191.-

U Pecivála (1,7,12)

195.-

Smetanito (1,6,7,12)

197.-

Quatro formagio (1,7,12)

196.-

Due stadio půlená pizza (1,7,12)

199.-

Deluxe (1,7,12)

209.-

Belo (1,7,10,12)

186.-

Ďábelská (1,7,12)

171.-

Milano (1,7,12)

186.-

Salami pikante (1,7,12)

191.-

Quatro stagione (1,7,12)

185.-

Čertovy tyčinky (1,7,10,12)

181.-

23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/
32/
33/
34/
35/
36/
37/
38/

pomodoro, mozarella, pikantní salám, niva
pomodoro, mozarella, šunka, žampióny
pomodoro, mozzarella, šunka, klobáska, kuř.maso, hermelín
pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, cibule, zakysaná smetana
pomodoro, mozzarella, salám, sušená rajčata, feferonky, cibule, klobáska
pomodoro, mozzarella, salám, hermelín, kukuřice, cherry rajčátka
pomodoro, mozzarella, kuřecí maso, sušené rajčata, žampióny
pomodoro, mozzarella, šunka, jablko, kuřecí maso, niva, med
smetana, mozzarella, kuřecí maso, brusinky, hermelín
Pomodoro, mozzarella, niva, uzený sýr, hermelín
pomodoro, 4 druhy sýrů, 4 druhy salámů
pomodoro, mozzarella, šunka, salám, slanina, klobáska, kuřecí maso,
feferonky
hořčice, mozzarella, salám, slanina, klobáska, feferonky
pomodoro, mozzarella, slanina, cibule, feferonky
pomodoro, mozzarella, šunka, salám, kukuřice
Pomodoro, mozarella, paprikáš, cibule, paprika, feferonky
Pomodoro, mozarella, kukuřice, špenát, šunka, cherry rajčata
hořčice,mozzarella, paprikáš,niva,sušené chilli

Podle italského přísloví, má být pizza na jednom konci opálená 

U Pecivála
Doplňky na pizzu

50g Anglická slanina
50g Klobáska
50g Paprikáš
50g Vysočina
50 g Kuřecí maso
50g Proscuitto
50g Sušená rajčata
50g Šunka
100g Boloňská směs (1,3,9,12)
50g Losos (4)
40g Tvarůžky (7)
50gUzený sýr (7,12)
50g Balkánský sýr (7,12)
50g Niva (7)
50g Hermelín (6,7)
40g Gran Biraghi (3,7,12)
50g Mozzarella (7,12)
50g Mozzarella v nálevu (7,12)
50g Kozí sýr (7,12)
1ks Vejce (3)
50g Žampióny
40g Čerstvá paprika
50g Kukuřice
50g Cherry rajčátka
50g Cibule
30g Olivy
20g Feferonky
40g Artyčoky
100g Listový špenát
25g Ananas
50g Brusinky
50g Beraní rohy

30.30.25.25.30.50.40.30.45.55.35.25.30.30.30.35.25.35.50.8.25.25.20.30.15.20.20.30.30.25.30.20.-

Pizza krabice 14.Menu box k menu 12.Menu box/polévka box 6.Alobal 6.Taška 1.ze zákona jsou obaly zpoplatněny

