JÍDELNÍ LÍSTEK
CHUŤOVKY K PIVU:
Nakládaný sýr s modrou plísní, s cibulí a beraními rohy, pečivo
Utopený špekáček v octovém nálevu s cibulí a beraními rohy, pečivo
Domácí bramborák plněný pikantní masovou směsí se zeleninou
Smažené miniřízečky (vepřové, kuřecí), citron, dresink dle výběru
Masová směs na topince sypaná sýrem, pečivo
Tlačenka s pepřeným octem a cibulí, pečivo
Domácí majoránkou a česnekem provoněný bramborák
s uzeným masem
150g Club sendvič se šunkou,sýrem, plátky rajčat, ledovým salátem,
česnekový dresink, hranolky
200g Domácí bramborové chipsy s česnekovou omáčkou a bylinkami
100g
1 ks
300g
100g
120g
120g
300g

POLÉVKY
330ml Silný hovězí vývar se šunkou, sýrem a opečeným chlebem
330ml Krémová česnečka se sýrem a krutony
330ml Polévka dle denní nabídky

JÍDLA Z GRILU
150g
150g
150g
250g
250g

Filírovaná grilovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou
Špikovaná panenka sušenými rajčaty a mozarrellou
Grilovaná kuřecí prsa s restovanou čerstvou zeleninou
Grilovaná vepřová krkovice s restovanými fazolkami na slanině
Zapečená krkovička anglickou slaninou a rozpečeným sýrem
s modrou plísní

NAŠE SPECIALITY
150g MAXXBURGER v sezamové housce s anglickou slaninou, karamelizovanou
cibulí, ledovým salátem, tomaty a kyselou okurkou, hranolky
100g Tatarský biftek s šesti kusy topinek a česnekem
150g Vepřový „Gyros“ v rozpečeném pitta chlebu s trhanými listovými
saláty a čerstvou zeleninou, tzatziki
300g Mix Grill z krkovice, kuřecího a kotlety s restovanou kořenovou zeleninou
a domácími dresinky
150g Tortilla plněná kuřecím masem, čerstvou zeleninou, rajčatovou salsou
a zakysanou smetanou
150g CHICKENBURGER s plátky domácí šunky od našeho řezníka,
zeleninou a bylinkovou omáčkou, hranolky
150g Pikantní sendvič s kousky vepřových steaků, salátovou okurkou,
ledovým salátem, rajčetem a majonézou, hranolky
150g Farmářský burger se sázeným vejcem a pikantním dresinkem,
hranolky

SMAŽENÁ KLASIKA
150g
150g
120g
150g
150g

Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem
Smažený eidam
Smažený Camembert plněný šunkou
Smažený kuřecí řízek , kyselý okurek, citron
Smažený vepřový řízek z kotletky nebo krkovičky,
kyselý okurek, citron

TĚSTOVINY
300/120g Celozrnné těstoviny s marinovanými kuřecími kousky, olivami, sušenými
rajčaty a parmazánem
300/120g Gnocchi se smetanovým špenátem a kuřecím masem
300/120g Gnocchi s vepřovými nudličkami, restovanými žampiony, bazalkou
a plátky parmazánu

SALÁTY
250/80g Zeleninový salát se smaženými kuřecími nugetkami
a domácím dresinkem
250/80g Ceasar salát s kuřecími kousky a plátky parmazánu
250/80g Zeleninový kuskus s konfitovanými cherry rajčaty
a kousky kuřecího masa
250/80g Zeleninový salát s opečenýni kousky brambor
a grilovanými kousky vepřové panenky, česnekový dresink
125g Malý Šopský salát z rajčat, paprik, okurek, sypaný balkánským sýrem

PŘÍLOHY
150g
150g
150g
200g
200g
200g
150g
150g
150g
150g
150g
150g

Hranolky
Americké brambory
Krokety
Vařené brambory
Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou
Bramboráčky
Dušená rýže
Kukuřice na másle
Restované fazolky na slanině
Grilovaná čerstvá zelenina
Salátek z čerstvé zeleniny
Kuskus
Košík pečiva
Rozpečená bagetka
Topinka s česnekem (celý krajíc)
Pečivo ( krajíc chleba)

DRESINKY A OMÁČKY
Tatarská omáčka
Kečup
Grilovací dresink
Česnekový dresink
Sweet chilli omáčka
Barbecue omáčka
Hořčice, křen
Beraní rohy
Feferonky

DEZERTY
Palačinka přelitá horkými malinami s vanilkovou zmrzlinou
a skořicovým medem
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou
Kopeček zmrzliny dle nabídky
Poloviční porci účtujeme za 70% uvedené ceny.
Aktuální nabídku sortimentu a ceny najdete v nápojovém a jídelním lístku přímo v naší restauraci.

