
Polévky 

0,33l Kuřecí vývar s masem a nudlemi (*1,3,7,9,13)                                               33,- 

0,33l Česnečka s vejcem a sýrem (*3,7,8,12,13)                                                      33,- 

0,33l Cibulačka se sýrovým rohlíkem a poličanem (*1,3,7,9,12,13)                     33,- 

 

 

 

 

 

Steaky na grilu 

 

200g Kuřecí prsa,zeleninová obloha (*1,3,7,9,13)                                                  129,- 

300g Vepřová panenka,zeleninová obloha (*1,3,7,9,13)                                       199,- 

300g Vepřová krkovice bez kosti,zeleninová obloha (*1,3,7,9,13)                       179,- 

500g Vepřová krkovice bez kosti,zeleninová obloha (*1,3,7,9,13)                       259,- 

300g Gril mix,zeleninová obloha,dip (*13)                                                                229,- 

          (vepřové+kuřecí maso) 

 

Teplé omáčky                                                                        Studené omáčky 

Pepřová (*1,7,9)                        33,-                                      Sweet chilli (*1,9,13)                     20,- 

Sýrová (*1,7,9,12)                      33,-                                    Česneková (*1,3,7,9,10,13)           20,- 

Žampiónová (*1,3,7,9,13)        33,-                                     BBQ sladká   (* 10,12 )                   25,- 

Z modrého sýra (*7)                  33,- 

                                                (tyto omáčky lze podávat ke všem jídlům) 

 

 

Speciality podniku 

 

800g Rodinné prkýnko (*1,3,7 )   pro 2 a více osob                                                  619,-     

          (kuřecí + vepřové maso,kečup,hořčice,křen) 

200g Tatarský biftek – hovězí  zadní s topinkami 3 ks (*1,3,7,9,10,13)                  199,- 

100g          (cibule,kečup,hořčice,paprika,pepř,worcester)              2ks                   129,- 

250g Nádražní trojboj,zeleninová obloha (*1,3,6,7,9,13)                                         174,- 

          (vepřová panenka,vepřová játra,kuřecí prsa,anglická slanina, 

           křen,smažená cibulka) 

200g Vepřová krkovice zapečená hermelínem,zdobená plátkem ananasu            169,- 

           a jahodou,zeleninová obloha (*1,7)      

                                   

 

 

 

Dobra přípravy minutkových jídel je 30-60min.dle náročnosti a počtu objednávek.½ porci účtujeme 

za 70% plné ceny, * = jídlo obsahuje alergeny viz.seznam 



Vepřové maso 

 

250g Vepřová kotleta po řeznicku,zel.obloha (*1,3,7,9,12,13)                                     168,- 

          (zdobená angl.slaninou a sázeným vejcem,zdobená sýrem) 

150g Medailónky z vep.panenky se žampióny,                                                               162,- 

          zapečené uzeným sýrem,zeleninová obloha (*1,3,6,7,9,12,13) 

150g Katův šleh s bramboráčky     (*1,3,7)                                                                       164,- 

          (vepřové maso,cibule,paprika,sůl,pepř,chilli,kečup) 

150g Smažený vepřový řízek,zeleninová obloha (*1,3,7)                                              109,- 

150g Medvědí tlapky,zeleninová obloha (*1,3,7)                                                            119,- 

 

Drůbež 

 

150g Kuřecí prsa se sýrovou omáčkou,zel.obloha (*1,3,6,7,9,12,13)                           154,- 

150g Pikantní kuřecí medailónky po uzenářsku,zeleninová obloha                             156,- 

          (anglická slanina,uzený sýr,chilli) (*1,3,6,7,9,12,13) 

150g Čertovská pochoutka,zeleninová obloha                                                                   148,- 

          (cibule,žampióny,kapie,feferonka) (*1,3,6,7,9,13) 

150g Kuřecí směs na kari s ananasem,pórkem a smetanou,                                            139,- 

          zeleninová obloha (*1,3,6,7,9,13) 

150g Smažený kuřecí řízek,zeleninová obloha (*1,3,7)                                                     116,- 

150g Kuřecí směs s brusinkami,zeleninová obloha (*1,3,6,7,9,12,13)                           156,- 

          (cibule,žampióny,brusinky,kečup,červené víno,smetana)  

 

Bramborové speciality 

 

1ks Špejlíkův bramborák,zeleninová obloha (*1,3,7,9,13)                                                169,- 

        (vepřové maso,uzené maso,angl.slanina,cibule,česnek,majoránka) 

4ks Kuchařovo bramborové překvapení (*1,3,7,10)                                                           198,- 

       (vepřové+kuřecí maso,cibule,uzenina,sýr,tatarka,kečup.hořčice,křen) 

 

Jídla na objednávku                  (48 hodin předem) 

 

 1ks Pečené vepřové koleno (další obloha + 25,-) (*10 )                                                        265,- 

       (podáváme s křenem,hořčicí,čerstvou zeleninou) 

2400g Pečená kachna    pro 4 osoby        (* 1,3,7,10)                                                              676,- 

       (bílé zelí,červené zelí s brusinkami,houskový a bramborový knedlík) 

   kachna dle váhy 100g......18,- 

 

 

Dobra přípravy minutkových jídel je 30-60min.dle náročnosti a počtu objednávek.½ porci účtujeme 

za 70% plné ceny, * = jídlo obsahuje alergeny viz.seznam 



Těstoviny 

 

250g S kuřecím masem,brokolicí,sýrovou omáčkou,bazalkou,                                           139,- 

          sypané sýrem (*1,3,6,7,9,12,13) 

300g Alio-olio (*1,3,7)                                                                                                                 119,- 

300g Krémové rizoto z konfitem grilované panenky s petrželkou                                       169,- 

          a olivovým olejem (*1,7)                  

300g Tagliatelle s grilovanými kuřecími prsy,žampióny a omáčkou                                    175,- 

          z bílého vína (*1,3,7)               

 

Jídla pro děti 

 

100g Přírodní kuřecí plátek,zeleninová obloha (*1,3,6,7,9,13)                                           74,- 

100g Kuřecí prsa s ananasem a sýrem,zeleninová obloha (*1,3,6,7,9,12,13)                   98,- 

100g Smažený kuřecí řízek,zeleninová obloha (*1,3,7)                                                         72,- 

60g   Smažený sýr,zeleninová obloha (*1,3,7,12)                                                                    66,- 

 

Bezmasá jídla 

 

120g Smažený sýr,tatarská omáčka,zeleninová obloha (*1,3,7,9,10,12)                           108,- 

120g Smažený sýr Camembert,tatarská omáčka,zel.obloha (*1,3,7,9,10,12)                   102,- 

150g Smažené žampióny,tatarská omáčka,zeleninová obloha (*1,3,7,9,10,12)               103,- 

Chuťovky k pivu 

 

1ks Korbáčky (*7,12)                                                                                                                        7,- 

1ks Topinka s masovou směsí,zeleninová obloha (*1,3,6,7,9,12,13)                                      112,- 

       (kuřecí nebo vepřové maso,cibule,kapie,česnek,kečup,sýr) 

120g Grilovaný hermelín,čerstvá zelenina (*7)                                                                           89,- 

200g Smažené bramborové chipsy s dipem (* 7)                                                                        79,- 

1ks Utopenci s chlebem (*1)                                                                                                           42,- 

1ks Chleba se škvarkovou pomazánkou (* 1)                                                                               25,- 

 

Poháry a dezerty 

 

Horká láska                                                                                                                                           88,- 

3 kopečky míchané zmrzliny,horké maliny,šlehačka (*3,7) 

Dánský pohár                                                                                                                                        88,- 

3 kopečky vanilkové zmrzliny,horká čokoláda,šlehačka (*3,7) 

Mlsná princezna                                                                                                                                    88,- 

3 kopečky čokoládové zmrzliny,borůvky,šlehačka,čoko.poleva (*3,7) 

Dětský pohár                                                                                                                                          78,- 

2 kopečky míchané zmrzliny,medvídci,šlehačka,čokoládová poleva (*3,7) 

Poezie večera                                                                                                                                         108,- 

palačinka s ovocem,zmrzlinou,vaječným koňakem,šlehačkou (*1,3,7) 



Saláty 

 

200g Caesar salát s grilovanými kuřecími prsy sypaný krutonky (*1,3,7,12)                                127,- 

150g Coleslaw (*3,7)                                                                                                                                   46,- 

250g Šopský salát (*7,10,12)                                                                                                                     88,- 

200g Zeleninové saláty dle sezónní nabídky                                                                                          55,- 

 

Přílohy 

 

200g Hranolky                                                                                                                           38,- 

200g Americké brambory                                                                                                        36,- 

200g Americké brambory s česnekem                                                                                   44,- 

200g Americké brambory s česnekem a nivou (*2,7)                                                          59,- 

200g Krokety  (*1,3,7)                                                                                                               36,- 

300g Rýže                                                                                                                                    28,- 

300g Vařený brambor maštěný máslem (*7)                                                                       34,- 

300g Šťouchané brambory                                                                                                      38,- 

150g Zeleninová obloha                                                                                                           25,- 

200g Grilovaná zelenina                                                                                                           59,- 

5ks Bramboráčky (*1,3,7)                                                                                                         48,- 

60g Tatarská omáčka (*1,3,7)                                                                                                  20,- 

60g Kečup (*1)                                                                                                                             17,- 

1ks Pečivo (*1,3,7)                                                                                                                        6,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra přípravy minutkových jídel je 30-60min.dle náročnosti a počtu objednávek.½ porci účtujeme 

za 70% plné ceny, * = jídlo obsahuje alergeny viz.seznam 

 

 



SEZNAM ALERGENŮ 

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU 

 

1.OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK- pšenice,žito,ječmen,oves,špalda,kamut,jejich odrůdy a výrobky 

z nich 

 

2.KORÝŠI a výrobky z nich 

 

3.VEJCE a výrobky z nich 

 

4.RYBY a výrobky z nich 

 

6.SÓJOVÉ BOBY /SÓJA/ a výrobky z nich 

 

7.MLÉKO a výrobky z něj včetně laktózy 

 

8.SKOŘÁPKOVÉ PLODY  ořechy,tj.mandle,lískové ořechy,ořech,kešu,pekanové ořechy,para 

ořechy,pistácie,makadamový ořech 

 

9.CELER a výrobky z něj  

 

10.HOŘČICE a výrobky z ní 

 

11.SEZAMOVÁ SEMENA a výrobky z nich 

 

12.OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY 

 

13.VLČÍ BOB /LUPINA/ a výrobky z něj 

 

14.MĚKKÝŠI a výrobky z nich  

 

 


