Něco k pivu a vínu
1ks
1ks
1ks
1ks

Jemně pikantní nakládaný hermelín, pečivo (1,3,7)
Utopenec s cibulí, pečivo (1,3,7)
Grilovaná papriková klobása, hořčice, pečivo (1,3,7,10)
Topinka s česnekem (1,3,7)

55,35,55,10,-

Polévka
Dle denní nabídky

30,-

Těstoviny
400g

Bramborové noky s kuřecím masem a listovým
špenátem a smetanou (1,3,7)

119,-

320g

Bramborové noky s anglickou slaninou, cibulkou,
smetanou a parmazánem (1,3,7)

119,-

Speciality
200g

Kuřecí steak s anglickou slaninou
a s grilovanou zeleninou

139,-

1ks

Tortilla plněná kuřecími kousky, čerstvou zeleninou,
sýrem a tatarkou (1,3,7,10)

109,-

150g

Pikantní masová směs ( vepřové a kuřecí maso,
zelenina, cibule, česnek, kečup, žampiony )

109,-

150g

Grilovaný steak z lososa na zeleném pepři (4,7)

219,-

Burger ,,Radbuza"

139,-

150g hovězí mleté, ledový salát, hořčice, majonéza, rajče, sýr,
kyselá okurka, červená cibule, slanina, kečup
100g hranolky (1,3,7,10)

,,Vegetariánský" Burger

119,-

100g smažený sýr, ledový salát, rajče, tatarka, kečup
100g hranolky (1,3,7,10)

Steaky na grilu
( dle přání připravíme 200g nebo 300g )
Steak z vepřové pečeně
Steak z vepřové panenky
Steak z vepřové krkovičky
Kuřecí prso na grilu

109,-/149,129,-/179,109,-/149,109,-/149,-

Smažená jídla
100g
100g
150g
150g
250g
500g

Smažený sýr Eidam, tatarská omáčka (1,3,7)
Smažený sýr Hermelín, tatarská omáčka (1,3,7)
Smažený kuřecí řízek (1,3,7)
Smažený vepřový řízek (1,3,7)
XXL Smažený vepřový řízek (1,3,7)
Miniřízečky ( kuřecí, vepřové ) okurka, hořčice (1,3,7,10)

79,79,89,89,129,239,-

Saláty
400g

Míchaný zeleninový salát s kuřecími Corn Flakes nugetkami
a čenekovým dresinkem (1,7)

119,-

400g

Míchaný zeleninový salát s grilovaným hermelínem
a brusinkami (7)

119,-

250g
400g

Šopský salát (7)
Šopský salát (7)

69,85,-

Na objednávku
( 48 hodin předem )
1ks
cca 2200g

1ks
cca 1400g

600g

Kachna s pečenými jablky, červené a bílé zelí,
houskový a bramborový knedlík (1,3,7)

549,-

Vepřové koleno pečené na pivě
(křen, hořčice, beranní rohy) pečivo (1,3,7,10)

249,-

Marinovaná medová žebra (1,3,7,10)
(čerstvý strouhaný křen, hořčice, beranní rohy) pečivo

189,-

Sladká tečka
Kopeček zmrzliny (7)

15,-

Horká láska (7)
(vanilková zmrzlina, teplé tropické ovoce), šlehačka

69,-

2ks

Palačinka s marmeládou a se šlehačkou (1,3,7)

59,-

2ks

Palačinka se zmrzlinou a přelitá horkými
malinami, šlehačka (1,3,7)

89,-

Přílohy
200g
200g
3ks
200g
200g
200g
1Ks
1ks

Hranolky
Americké brambory
Bramboráčky (1,3,7)
Zelené fazolky se slaninou
Grilovaná zelenina
Malý zeleninový salát
Košík pečiva (1,3,7)
Houskový knedlík (1,3,7)

30,30,45,45,45,45,20,4,-

Omáčky
Sweet - chilli
Česneková
Ďábelská
Tatarka
Kečup
Hořčice
Jídlo Vám rádi zabalíme i s sebou. Menu Box 10,Smluvní ceny platné od 23. 1. 2018

25,25,25,15,15,15,-

