Jídelní lístek
POLÉVKY
0,33 Hovězí vývar s těstovinou
0,33 Česnečka se šunkou, sýrem a krutony

33,39,-

CHUŤOVKY
1ks
200g
150g
100g
200g
100g
100g
200g
200g
200g

Utopenec (utopenec, kozí rohy, chléb)
Smažené cibulové kroužky
Skutečská tlačenka z řeznictví Oldřicha Čejky (tlačenka, cibule, ocet, 2kschléb)
Nakládaný plísňový sýr (plísňový sýr, kozí rohy, feferonka, 2ks chléb)
Klobása XXL (klobása, hořčice, křen, kozí rohy, feferonka, 2ks chléb)
Pražené mandle solené
Topinka s masovou směsí a zeleninou sypaná sýrem
Pomalu pečený vepřový bůček (bůček, hořčice, křen, kyselá okurka, 2ks chléb)
Kuřecí popcorn s BBQ omáčkou a pikantním dresinkem
Kuřecí cucky v pivním těstíčku se sweet chilli omáčkou (2ks chléb)

39,59,59,69,69,79,89,99,109,119,-

SPECIALITY PODNIKU
150g
200g
600g
150g
380g
200g
200g
300g
250g

Smažená kuřecí prsa v kukuřičných lupínkách
Farmářský kuřecí steak (kuřecí prsa, kukuřice, opečená slanina)
Vepřová žebírka na medu, kozí rohy, feferonka, hořčice, křen, chléb
Hovězí tataráček, 8ks topinek s česnekem
Vepřový steak DŘEVORUBEC (marinovaná krkovice, bavorské miniklobásky, hořčice)
Vepřová panenská svíčková na lůžku z cibule, slaniny a žampionů
Hovězí steak s vídeňskou cibulkou (uleželý roštěnec)
XXL vepřový řízek z kotlety (vepřová kotleta, kyselá okurka, citron)
Mix gril talíř (vepřová panenka, kuřecí prsa, hovězí roštěná, 2ks klobáska, slanina, cibule)

99,149,179,179,189,189,199,199,199,-

KLASIKA ČESKÝCH HOSPOD
120g
100g
150g
150g
150g
150g
150g
150g

Smažený eidam
Smažený plísňový sýr
Smažený kuřecí řízek (kuřecí prsa, citron, kyselá okurka)
Smažený vepřový řízek (vepřová kotleta, citron, kyselá okurka)
Krakonošův oheň (kuřecí prsa na nudličky, cibule, smetana, chilli)
Masová směs (kuřecí, vepřové maso, paprika, cibule, pórek, žampiony)
Domácí bramborák plněný pikantní masovou směsí (cibule, paprika, pórek, žampiony, kečup, chilli)
Domácí bramborák plněný kuřecí směsí (kuřecí prsa, cibule, pórek, slanina, smetana)

89,99,99,99,129,139,189,189,-

MASA Z GRILU
200g
200g
200g
200g

Kuřecí prsa
Vepřový steak z krkovice
Vepřová panenská svíčková
Hovězí steak z uleželého roštěnce

109,119,149,189,-

GNOCCHI
100g Gnocchi s kuřecím masem, listovým špenátem, smetanou a parmezánem
100g Gnocchi s vepřovou panenkou, houbovou omáčkou a parmezánem

149,159,-

BURGERY
Chicken burger
189,(150g kuřecí prsa, cheddar, ledový salát, rajče, okurka, jemný dresink, hranolky)
Bacon burger
199,(150g hovězí ml. maso, křupavá slanina, cheddar, salát, rajče, okurka, česneková majonéza, hranolky)
ZELENINOVÉ SALÁTY
Šopský salát (okurka, paprika, rajče, balkánský sýr)
Salát „CAESAR“ (100g kuřecí prsa, ledový salát, dresink, parmezán, slanina, krutony)
Salát s kuřecími řízečky (100g kuřecí prsa, zelenina, jemný dresink, toast)
Salát s vepřovou panenkou (100g vepř. panenka, led.salát, paprika, rajče, okurka, mrkev, česn. dresink, toast)

200g
300g
300g
300g

89,139,139,149,-

MÍSY
1000g Řízečková mísa
(kuřecí prsa se sezamem, vepřová kotleta, kozí rohy, feferonky, kyselé okurky, chléb)

550,-

NA OBJEDNÁNÍ 24 HODIN PŘEDEM
1500g Pečené vepřové koleno (křen, hořčice, kyselé okurky, chléb)
1000g Mísa plná uzenin a sýrů
(výběr sýrů a uzenin, kozí rohy, feferonky, kyselé okurky, chléb)
1500g Mísa bavorských klobásek
(pečené bavorské miniklobásky, kozí rohy, feferonky, kyselé okurky, křen, hořčice, chléb)

320,550,520,-

PRO DĚTI
Smažený sýr s hranolkami (60g Eidam, 100g hranolky)
Smažený kuřecí řízek s hranolkami (80g kuřecí prsa, 100g hranolky)

69,75,-

PŘÍLOHY
1ks
200g
200g
200g
200g

Krajíc chleba, toast, ½ topinky
Dušená rýže
Vařené brambory s máslem
Hranolky
Opečené brambory s cibulí

5,28,28,33,34,-

OMÁČKY STUDENÉ
50g
50g
50g
50g

200g
200g
200g
200g
200g

Šťouchané brambory
Domácí bramboráčky
Kukuřice na másle
Zelené fazolky (slanina, česnek, cibule)
Grilovaná zelenina

44,48,39,52,59,-

OMÁČKY TEPLÉ

Hořčice
Kečup
Tatarská, sweet&chilli omáčka
Česnekový, pikantní, jemný dresink

10,15,17,17,-

100g
100g
100g
100g

Přírodní vepřová šťáva
Pepřová
Houbová
Sýrová s Nivou

15,30,39,39,-

DEZERTY
Zmrzlinový pohár se šlehačkou a čokoládovou polevou (vanilková zmrzlina)
2ks palačinka s čokoládovou polevou, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
Hmotnost masa uváděna v syrovém stavu.
Nabízíme možnost odnést si jídlo s sebou v jídelním boxu (5,-Kč).
Veškerá jídla možno objednat v době od 10.30 do 21.00 hodin.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání.

49,59,65,-

