
Restaurace Na Prachandě - Dobříš

Jídelní lístek
04.08.2021

Alergeny

Polévky

Hovězí vývar s masem a rýží 39,-0,3 l 9

Kulajda s vejci a bramborami 39,-0,3 l 1,3,7

Nabídka dne:

Marinovaná vepřová krkovička na grilu Švandy Dudáka, 3 ks bramboráčky
(kečup, chilli, česnek, sypané sýrem)

179,-200 g 1, 3, 7

Marinovaný vepřový kotlet na grilu bez kosti, hranolky, tatarská omáčka 179,-200 g 1,3,7

Kuřecí plátek na grilu se šunkou a sýrem,  hranolky 169,-150 g 1,3,7

Smažené vepřové panenské řízečky, bramborový salát 165,-150 g 1,3,7,9,10

Smažený sýr Eidam, hranolky, tatarská omáčka 145,-120 g 1,3,7

Krakonošova směs, bramboráčky (pikantní masová směs., herkules, houby,
slaniny,zeleniny)

145,-150 g 1,3

Pečená kachna na kmíně, bramborový knedlík, červené zelí 179,-550 g 1,3,7

Těstoviny Penne s kuř. masem, špenátem, česnekem a smetanou 129,-320 g  1,3,7

Klatovský hovězí ptáček, rýže ( závitek s houbami) 145,-150 g 1,3

Hotová jídla

Hovězí vařené zadní, brambor m.m. 129,-120 g

Přírodní hovězí pečeně, rýže 135,-100 g 1

Hovězí pečeně s rajskou omáčkou, kolínka 135,-100 g 1,3,7,9

Hovězí pečeně s houbovou smetanovou omáčkou, houskový knedlík 149,-100 g 1,3,7

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč 149,-120 g 1,3,7,9,10

Hovězí pečeně na česneku, bramborový knedlík, špenát 145,-120 g 1,3

Segedinský guláš.,Speciál", houskový knedlík (vepřové maso,smetana) 135,-150 g 1,3,7

Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík 139,-100 g 1,3,7,9,10

Pečená vepřová kýta po selsku, bramborový knedlík, špenát 139,-150 g 1,3,7

Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí 139,-150 g 1,3

Vepřové maso na kmíně, rýže 129,-120 g 1,3,7

Dětská jídla

Hovězí pečeně s rajskou omáčkou, kolínka 95,-50 g 1,3,7,9

Hovězí pečeně s houbovou smetanovou omáčkou, houskový knedlík 104,-50 g 1,3,7

Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík 97,-50 g 1,3,7,9,10

Přírodní hovězí pečeně, rýže 95,-50 g 1

Těstoviny Penne s kuř. masem,. smetanou a špenátem 90,-160 g 1,3,7

Smažený sýr Eidam, hranolky, tatarská omáčka 100,-60 g 1,3,7

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč 104,-60 g 1,3,7,9,10

Přejeme Vám dobrou chuť!!      Na stravenky nevracíme!!


