MENU NA OSLAVY

APERITIV

50,-

Bohemia sekt servírovaný s jahodou nebo brusinkami
Bílý Metropol s červeným vínem a plátkem citrónu
Martini s plátkem limetky a mátou nebo olivou
Pro děti a řidiče nabízíme nealkoholický drink v ceně 20,-

PŘEDKRM

50,-

Šunkový koktejl, bagetka 1,3,7,9,10
Šunková rolka s křenem, bagetka 1,3,7,9,10
Kuřecí roláda na salátku, pečivo 1,3,7,9,10
Caprese – mozzarella, rajčata, bazalka, pečivo 1,3,7

POLÉVKA

(0,3L)

45,-

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 1,3,9
Hovězí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi 1,3,9
Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 1,3,9
Kuřecí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi 1,3,9
Brokolicová krémová polévka s krutóny 1,3
Zelná s klobásou 1

HLAVNÍ CHOD

160,-

Kuřecí prso plněné parmskou šunkou a mozzarelou /nivou 1,7
Smažená kuřecí kapsa plněná sýrem a slaninou 1,7
Přírodní kuřecí kapsa plněná sýrem a šunkou 1,7

HLAVNÍ CHOD

170,-

Vepřový špíz z panenky ve slanině s variací omáček houbová, hořčičná, bylinková, pepřová 1,6,7
Marinovaný špíz z vepřové panenky, domácí tatarka 1,3,7,9
Přírodní vepřová kapsa plněná sýrem a šunkou 1,7
Vepřové ražniči 1
Smažená vepřová kapsa plněná sýrem a šunkou 1,3,7

HLAVNÍ CHOD

200,-

Vepřová panenka plněná sušenými švestkami, povidlová omáčka,
sypaná mandlemi 1,8
Špalíčky z vepřové panenky ve slanině na fazolových luskách 1
Medailonky z vepřové panenky na hříbcích 1,7

HLAVNÍ CHOD
Kachní stehno, bramborový knedlík /houskový knedlík
červené zelí 1,3,7
Svíčková na smetaně zdobená brusinkami a šlehačkou,
domácí knedlík 1,3,7
Hovězí po Burgundsku 1,9

PŘÍLOHY
Šťouchané brambory
Vařené brambory
Domácí pečené brambory s bylinkami
Americké brambory
Hranolky/dukátky
Bramborová kaše
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230,-

RAUTY

Na základě vaší objednávky nachystáme cenovou kalkulaci.

RAUTOVÁ KLASIKA
Vepřové řízečky z panenky s česnekem
Mini kuřecí řízečky 1,3,7,11
Žebírka
Rojberka 1
Pečené vepřové koleno
Pikantní vepřová směs 1
Ohnivá kuřecí směs 1
Jelítka s kyselým zelím 1
Kuřecí špalíčky
Mísa uzeninová 1,6
Mísa sýrová 1,7
Vepřový guláš 1
Hovězí guláš 1

1,3,7

DOPLŇKY K RAUTŮM
hořčice, kečup, tatarka, křen, kozí rohy, kyselé okurky,
nakládané cibulky

PŘÍLOHY K RAUTŮM
Grilovaná zelenina
Bramboráčky
Dušená rýže
Pečivo
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SALÁTY
Šopský salát 7
Bramborový salát 1,3,7,9
Coleslaw 7,9
Celerový s jablky a brusinkami 7,9
Okurkový se zakysanou smetanou 7
Rajčatový
Směs salátků se hořčično-medovou zálivkou 10

NÁPOJE
Čaj (porcovaný) – 30,Presso s mlékem – 35,Turecká káva - 35,Cappucino - 40,Latté Machiato 45,Vídeňská káva – 45,Pivo láhvové 30,Džusy rozlévané (pomeranč, jablko) 1litr - 40,Birrell (polotmavý, světlý) - 30,Víno 0,7l – 200,-

Čísla v závorkách označují alergeny dle směrnice EU
(1- obiloviny obsahující lepek, 2- korýši, 3- vejce, 4- ryby, 5- arašídy, 6- sója, 7- mléko,
8- skořápkové plody, 9- celer, 10- hořčice, 11- sezam, 12- oxid siřičitý a siřičitany,
13- vlčí bob, 14- měkkýši)
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POBYTOVÝ JÍDELNÍČEK

SNÍDANĚ

130,-

Bufetová snídaně (máslo, marmeláda,med, sýry,šunka, salám, ovoce, zelenina,
jogurty, cereálie,vaječina, párky nebo anglická slanina, popř.palačinky, lívance, pečivo,
mléko, káva,čaj.)

POLÉVKY (0,25L)

SOUČÁST OBĚDU

Rajská s kapáním 1,3,7
Vývar s nudlemi 1,3,7,9
Čočková se zeleninou 1,9
Gulášová 1
Drubková s těstovinou 1,3,7,9
Koprová s vajíčkem 1,3,7
Zeleninová s bramborem 1,9

HLAVNÍ CHOD

(150G/80G DĚTSKÉ)

Masové koule v rajské omáčce, rýže 1,3,7
Kuřecí řízek s bramborem 1,3,7
Masová směs s rýží 1
Čevapčiči s bramborem 1,3,7
Domácí sekaná s bramborem 1,3,7
Kuře na paprice, těstoviny 1,3,7
Přírodní kuřecí plátek brambor/rýže 1
Zbojnický závitek, brambory 1
Smažený sýr, brambory/ bramborová kaše 1,3,7
Vepřový gulášek, knedlík/chléb 1,3,7
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150,-/100,-

Smažené rybí filé, brambory/bramborová kaše 1,3,4,7
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem a zelí 4ks/2ks 1,3
Boloňské špagety 1,3
Francouzské brambory 3,7
Zapečené těstoviny 1,3,7
Rizoto 9
4ks/2ks

TEPLÁ VEČEŘE

130,-

Čísla v závorkách označují alergeny dle směrnice EU
(1- obiloviny obsahující lepek, 2- korýši, 3- vejce, 4- ryby, 5- arašídy, 6- sója, 7- mléko,
8- skořápkové plody, 9- celer, 10- hořčice, 11- sezam, 12- oxid siřičitý a siřičitany,
13- vlčí bob, 14- měkkýši)
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