
         Jídelní lístek 
 

Doba přípravy cca 30 minut, váhy masa a příloh jsou uváděny v syrovém stavu, ceny jsou smluvní 
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   Odpovědný vedoucí: Melichar Jan 

 

 

Předkrmy: 

 Alergeny 

 
v jídlech 

   

Šunková rolka s křenem a šlehačkou 85,- (1,7) 

   

Obložená mísa(150šunka,50herkules,150eidam,120 camembert, okurka) 1239,- (1,7) 

   

 Zapečená šunka s vejci, okurka 89,- (1,3) 

   

 Ďábelský toust 

  / topinka s pikantní směsí  masa zasypané sýrem/ 

89,- (1,7) 

   

Topinka s česnekem (4x)  

 

Polévka: 

49,- (1,3) 

 

 

   

 

0,3 l dle denní nabídky 

 

49,- 

 

 

(1,3,7) 

 

Hotová jídla: 

  

 

150 Vídeňský guláš, houskový knedlík 

 

149,- 

 

 

(1,3) 
150 Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč 159,- (1,7,9,

10) 
200 Vepřová kýta pečená po selsku, bramborový knedlík, zelí 159,- (1,3) 

550 Pečená kachna na kmíně, bramborový knedlík, zelí 

        

Těstoviny: 

189,- (1,3)  

 

280 Těstoviny PENNE s kuřecím masem, žampióny a smetanou 

 

139,- 

 
(1,7) 
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Jídla naší kuchyně: 
 Alergeny 

 

v jídlech 

   

   

200 Grilovaná kuřecí prsíčka zapečené se šunkou a sýrem 179,- (7) 

   

200 Grilovaná panenka  ,,ŠVANDY DUDÁKA“  
           / chilli omáčka sypané sýrem/ 

195,- (7) 

   

200 Grilovaná panenka  se smetanovou žampiónovou omáčkou 195,- (7) 

   

220 Panenka ,,NAŠÍ MAŘENKY“ /plněná šunkou a angl.slaninou se sýrem/ 199,- (1,7) 

   

200 Farmářská vepřová krkovička 
            / s grilovanými fazolovými lusky s anglickou slaninou, sázené vejce/ 

199,- (3) 

   

200 Marinovaný vepřový kotlet b.k.  na grilu s cibulovými kroužky 179,- (1,7) 

   

120 Grilovaný sýr Camembert, zeleninová obloha 159,- (1,7) 

   

280 Kuřecí  ,,MÍŠA“ 

      / přírodní plněná kuř.kapsa-200 kuřecí prsa, 40 hermelín, 40 šunka, 

        sypané mandlemi/ 

189,- (7,8) 

   

200 Ostré kuřecí nudličky  
      /Pikantní kuřecí směs na způsob šlehu-cibule, kapie,kečup, feferonky/ 

169,- (7) 

   

Dětská jídla:   

   

100 Smažená kuřecí prsíčka, brambor  115,- (1,3) 

   

 60 Smažený sýr ,,Eidam“, hranolky, tatarská omáčka                            108,- (1,3,7) 

   

100 Kuřecí plátek zapečený se sýrem, hranolky  125,- (1,7) 
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Smažená jídla:   

   

230 Smažený kuřecí řízek ,,NIVA“ 
       /150 kuřecí  prsíčka plněná, 40 šunka, 40 niva /  

189,- (1,3,7) 

   

150 Smažená kuřecí prsíčka, okurka, citrón 159,- (1,3) 

   

250 Smažený vepřový řízek ,,OBR“, okurka, citrón 
       / v sezamovém obalu/ 

199,- (1,3,7,10)  

   

150 Smažený vepřový řízek, okurka, citrón 159,- (1,3) 

   

300 Smažený řízečkový mix, okurka, chléb    

      (kuřecí prsa, vepř.kýta) 

269,- (1,3) 

   

120 Smažený sýr ,,Eidam“   90,- (1,3,7) 

   

1kg Smažené řízečky-vepřové, kuřecí- dle přání 500,- (1,3) 

   

Zeleninové saláty:   

   

Salát  ,,CEASAR“ s  kuřecím masem  179,- (7) 

   

Š o p s k ý  salát   85,- (7) 

   

O k u r k o v ý  salát    59,-  
   

T o m a t o v ý  salát   59,-  
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Zmrzlinové poháry: 

 Alergeny 
 

v jídlech 

   

Č  o k o  

/ čokoládová zmrzlina, šlehačka, poleva, oplatka /  

75,- (7) 

V a n i l k a  

/ vanilková zmrzlina, karamel, šlehačka,oříšky, oplatka / 

89,- (7,8) 

   

Pohár ,, LENTILKA“, 

/ 2x kopeček míchané zmrzliny, lentilky, šlehačka/ 

50,- (7) 

   

Moučníky: 
  

   

1 ks Čokoládový dortík se zmrzlinou a šlehačkou 89,- (1,3,7) 

300 Palačinka s překvapením 

      /zmrzlina, ovoce, šlehačka/ 

99,- (1,3,7) 

2ks Rakvička se šlehačkou 40,- (3,7) 

   
   

Přílohy k pokrmům: / dle denní nabídky/ 
  

   

300 Fazolové lusky se slaninou 90,-  

300 Grilovaná zelenina 90,-  

200 Smažené bramborové krokety-Aviko 45,- (1,3,7) 

200 Smažené bramborové hranolky-Aviko 45,- (1,3,7) 

120 Bramboráčky ( 3 ks ) –Aviko 45,-- (1,3,7) 

200 Opečený brambor na másle 45,-  

200 Brambor 30,-  

150 Bramborové knedlík (5ks) 35,- (1,3) 

160 Houskové knedlíky(5ks) 30,- (1,3) 

150 Rýže (3 kop) 30,-  
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 Alergeny 
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*200 Bramborová kaše 40,- (1,3,7) 

*150 Zelí, špenát 30,- (1,3) 

*300 Bramborový salát 40,- (3,7,9,

10) 
1ks Sázené vejce 15,- (3) 

75 Tatarská omáčka, ďábelská omáčka, kečup 30,- (3,7) 

50 okurka 15,-  

1 ks chléb  6,- (1,3) 

1ks Rohlík, houska  6,- (1,3) 

   

   

   

Ostatní:   

   

1 ks Kopeček zmrzliny 20,- (3,7) 

   

   

   

   

   

   

   

   

U příloh označených hnědě nepodáváme poloviční porce, děkujeme!!       

Přílohy označené * jsou pouze v době obědů dle denní nabídky!!   
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