RESTAURACE – VÝDEJ S SEBOU - 607 982 456

0,30l Hovězí vývar s masem a nudlemi

55,-

Beef soup with meat and noodles

0,30l Česnečka se sýrem a krutony

59,-

Garlic soup with cheese and crutons

150g Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem,citron,brusinky,šleh. 179,Sirloin in cream sauce with bread dumplings, lemon, cranberries

250g Pečené kachní stehýnko s červeným zelím a variace knedlíků

199,-

Roast duck with red cabbage and variation dumplings

200g Smažený Holandský řízek s bramborovou kaší, kyselá okurka

179,-

Fried Dutch schnitzel with potato puree, pickles

150g Pikantní masová pánev s hranolky / jasmínová rýže

179,-

Meat mixture (chicken, pork) with vegetable and french fries / rice

150g Moravský vrabec, dušené kysané zelí, bramborový knedlík

179,-

Roasted pork with cabbage and potato dumplings

150g Steak z kuřecího prsíčka na sýrové omáčce, americký brambor

189,-

Chicken steak with cheese sauce and american potatoes

150g Steak z vepřové kotlety na pepřové omáčce, americký brambor

189,-

Grilled pork steak with pepper sauce, amecan potatoes

150g Medailonky z vepřové panenky na zelených fazolkách,pikant.brambor 219,Pork grilled medallion with green beans, bacon and garlic, spicy potato slices

150g Smažený kuřecí řízek a vařený brambor, okurka, citron

179,-

Fried chicken schnitzel with boiled potatoes, pickles

150g Smažený vepřový řízek a šťouchaný brambory, okurka, citron

179,-

Fried pork schnitzel with mashed potatoes, pickle cucumber, lemon

150g Smažený sýr s vařeným bramborem s tatarskou omáčkou

179,-

Fried cheese with boiled potato and tatar sauce

350g Caesar salát

189,-

Salad with chicken meat and bacon, anchovy dressing, toast

250g Velký šopský salát

135,-

Big vegetable salad with balkan cheese
DEZERT

3ks Domácích lívanců s lesním ovocem a tvarohový krém,cukr

99,-

Homemade pancakes with berries and creamy cheese sauce

1ks Čokoládový sachr dort / Sacher cake
MINUTKOVÁ JÍDLA (doba přípravy 10-20minut, cooking time10-20 minutes)
Při větším počtu lidí se tato doba prodlužuje. Změna přílohy 10,-

69,-

