
Jídelní lístek 

Studené předkrmy 

100 g Utopenec                

100 g Salám český, cibule, ocet           

100 g Tlačenka světlá, cibule, ocet                                  

Teplé předkrmy 

100 g Párek obyčejný, hořčice            30,2 ks   Míchaná vajíčka na cibulce

            

1 ks   Ďábelská topinka            

Ryby - ( dle váhy ) 

200 g Losos na másle, brambor             152,200 g Pstruh na česneku, brambor

            152,200 g Úhoř na másle, brambor            152,200 g Smažený kapr, 

brambor                        

Drůbež 

150 g Kuřecí prsíčka se sýrem a šunkou, hranolky, obloha    

150 g Smažený kuřecí řízek, brambor    

150 g Kuřecí steak, hranolky, fazolky                                        

150 g Přírodní kuřecí medailonky, hranolky                                                                    

300 g Smažená pikantní kuřecí křidélka, hranolky, tatarka                

Hovězí maso 

200 g Biftek s vejcem , hranolky, obloha                

150 g Vídeňská roštěná, hranolky, obloha    

100 g Střepinský hněv, hranolky    



200 g Svíčkové medailonky s hříbkovou omáčkou, hranolky                           

Vepřové maso 

150 g Vepřové žebírko přírodní, hranolky, obloha    

150 g Vepřové žebírko se šunkou a vejcem, hranolky, obloha                

100 g Pelhřimovský řízek, brambor, okurka  128,100 g Smažený vepřový řízek, brambor, 

okurka   

100 g Vepřové ražniči, brambor, cibule, hořčice    

100 g Katův šleh, chléb – 2 ks    

150 g Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarka    

200 g Steak z krkovice na barevném pepři, hranolky, obloha                                         

Bezmasé pokrmy 

100 g Smažený sýr, hranolky, tatarka     

100 g Smažený sýr, brambor, tatarka     

100 g Smažený sýr se šunkou, hranolky, tatarka     

100 g Smažený hermelín, hranolky, tatarka     

4 ks   Cmunda se zelím  

Poháry 

               

Zmrzlina se šlehačkou     

Zmrzlinový pohár s jahodami     

Zmrzlinový pohár s broskvemi                 

Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou                                                                           

Pohár Lucerna s vaječným likérem                                                                                   

Palačinka s malinami a šlehačkou                                                                               

1Ks Ledová palačinka                                                                                                       

Přílohy 

Smažené hranolky    

Smažené krokety    

Americké brambory                

Opečené brambory                



Šťouchané brambory                

Vařené brambory m.m.                

Houskový knedlík    

Bramborový knedlík                

Rýže    

Cmunda 1ks    

Sázená vejce                 

Domácí tatarská omáčka                                                                                                           

20,Ďábelská omáčka                                                                                                                       

Tatarská omáčka     

Kečup     

Hořčice     

Zelí     

Okurka                 

Obloha 

Saláty 

                

Míchaný salát                

Šopský salát      

 


