MEZI ROŠTĚNKY
sobota 25.2. a neděle 26.2.2017
POLÉVKA
s krajíčkem chlebouše (1,3,5,7)

Hovězí vývar pozvolna tažený s kousky masa, kořenovou zeleninou a nudlemi (1,3,9)
Česnečka s tvarůžkem, opečeným chlebem, vejcem a majoránkou (1,3,,7,9,11)

49,45,-

SPECIALITY Z HOVĚZÍ ROŠTĚNÉ…
…VÍDEŇSKÁ s cibulovými kroužky a mačkaným máslovým bramborem sypaným čerstvou
petrželkou kudrnkou (6,7,10)

175,-

…SMĚS s feferonkou, pórkem a cibulí podávaná s opečeným bramborem ve slupce (6,9,10)

145,-

…PTÁČEK plněný okurkou, vejcem, špekem, cibulí a párkem, podávaný s rýží
nebo houskovým knedlíkem (1,3,6,7,9,10,11)

145,-

…STEAK se smetanovo-pepřovou omáčkou a smaženými bramborovými hranolky (1,7,10)

255,-

PIVOVARSKÁ KLASIKA a další ňamky…
Tataráček ku namíchání svépomocí se šesti vypečenejma topinkama a česnekem (1,3,7,9)

185,-

Kačena na kmíně s červeným zelím a variací knedlíků (1,3,7,10,11)

175,-

,

Prasečí žebírka pečená na pivě a domácí zavařenině s hořčicí, křenem
a kyselýma doplňkama, pečivo (1,3,7,9,10,11)

159,-

Svíčková omáčka se špikovaným hovězím plátkem, brusinkami na kolečku citrónu
a houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10,11)

155,-

,

Smažený vepřový kotlet bez kosti s bramborovým salátem a citrónem (1,3,5,6,7,9,10)

139,-

Pivovarský hovězí guláš se zeleninovým posypem a s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10,11)

135,-

Obalený eidam „Smažák“ s vařeným bramborem a domácí tatarkou (1,3,6,7,9)

139,-

Vepřové výpečky podávané se špenátem a bramborovým knedlíkem (1,3,7,9,10,11)

129,-

Restované drůbeží kousky na zeleninovém salátu se zálivkou ze smetany, sýru a česneku (7)
Salát z čerstvých rajčat, paprik a okurek se strouhaným balkánským sýrem (7)

129,95,-

PRO DĚTIČKY…
100 g Krtek a lízátko aneb smažený prsní kuřecí řízek podávaný s mačkaným
bramborem a slaďoučkým lízátkem (1,3,5,7,11)

79,-

100 g Strašpytlík aneb přírodní kuřecí plátek podávaný se smaženými hranolky (5)

79,-

SLADKÁ TEČKA
Čokoládový pivní dort z místní tmavé ČERNÉ SVINĚ sypaný kokosem a podávaný
se šlehačkou (1,3,5,7,8,)

55,-

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy!
Stravenky Ticket Restaurant a Sodexo lze uplatnit pouze na účet s jídlem (max. 1 ks/1 porci). Na stravenky vracíme do 10 Kč.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘEJEME DOBROU CHUŤ !!!
restauratéři Pačes & Klement

