Jídelní lístek
Předkrmy
Šunková rolka s křenem, pečivo

59,-

Krabí tyčinky v těstíčku

59,-

Malá jídla k pivu či vínu
400g Smažené kuřecí křidélka
100g Tatarský biftek s topinkou

89,189,-

100g Topinka s kuřecími játry a sázeným vejcem

89,-

100g Topinka s ohnivým masem

89,-

320g Balkánská zeleninová mísa

129,-

Domácí polévky
0,5l Pravý ukrajinský Boršč, pečivo

45,-

0,5l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi, pečivo

39,-

0,5l Česneková polévka se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými
krutony

39,-

0,5l Slepičí vývar s nudlemi a zeleninou, pečivo

35,-

Ryby
200g Pstruh na másle a kmíně (anglická slanina, cibule, citron)

139,-

200 g Steak z lososa na bylinkovém másle

119,-

200 g Smažené kalamáry, citron

95,-

Drůbeží pokrmy
200g Carský kuřecí steak (šunka, žampiony, porek, kapie, hermelín) 169,200g Beskydský kuřecí steak (šunka, hermelín, mandle)

169,-

200g Steak s chřestem na smetanové omáčce s nivou

169,-

150g Řízečky paní Domácí (kapie, šunka, tv.sýr)

139,-

150g Kuřecí kapsa plněná šunkou, nivou a paprikou

139,-

150g Jemné kuřecí nudličky (šunka, žampiony, cibule, niva, smetana,
139,mandle)
150g Kuřecí kapsa v těstíčku (anglická slanina, kapie, tvrdý sýr)

149,-

150g Smažené kuřecí kousky (řízek)

99,-

150g Pikantní kuřecí játra na pirátský způsob

99,-

Vepřové maso
150/50g Vepřová kapsa plněná játry

189,-

200g Smažené plněné maso (tvrdý sýr, šunka, niva, olivy, žampiony) 169,150g Dukátky ve speciální omáčce (niva,česnek,kečup)

149,-

150g Královské plátky (anglická slanina, žampiony, tvrdý sýr, kapie)

149,-

150g Vepřové medajlonky na žampionech

149,-

150g Ohnivé maso (zelenina chilli)

139,-

150g Vepřový smažený řízek

99,-

Vepřově steaky kotleta
200g Přírodní steak s barevným pepřem

159,-

200g Steak Radegast (šunka, niva, cibule)

169,-

200g Steak Havířov (žampiony, slanina, smetana)

169,-

200g Steak Dijon (chřest, tvrdý sýr, Metaxa *****)

169,-

Hovězí steaky (svíčková)
200g Pfefersteak

289,-

200g Ohnivý steak (cibule, chilli, anglická slanina, Metaxa*****)

299,-

200g Pražský steak (šunka, vejce, cibule, paprika)

299,-

Ruské speciality
0,5l Pravý Boršč, pečivo

45,-

150g Vepřová kotleta Evropa (vepřové maso ve speciálním obalu,
tvrdý sýr, rajčata, cibule)

159,-

150g Oskar (kuřecí maso ve speciálním obalu, tvrdý sýr, žampiony,
cibule)

149,-

250g PELMENĚ (těstovinové taštičky plněné hovězím mletým
masem, zakys. smetana

89,-

200g Vareniky bramborové (těstovinové taštičky plněné
bramborem, kys. smetana, slanina, cibule)

89,-

200g Vareniky zelné (těstovinové taštičky plněné kysaným zelím,
zakys. smetana, slanina, cibule)

89,-

Domácí bramboráky
250g Bramborák
250g / 100g Čertovo oko se sázeným vejcem
250g Bramborák se zakysanou smetanou a eidamem

59,139,75,-

250g / 100g Hermelín v bramboráku

119,-

250g / 150g Kuřecí nudličky v bramboráku

159,-

250g / 150g Bramborák s vepřovou mexickou směsí (fazole,

179,-

anglická slanina, chilli)
150g / 250g Kuřecí maso v bramboráku

159,-

250g / 150g Drůbeží játra v bramboráku (žampiony, hořčice, tvrdý
sýr, cibule, omáčka)

149,-

Špízy
200g Mix Grill na špízu (hovězí svíčková, vepřové, kuřecí maso,
slanina, cibule)

189,-

150g / 50g Živánka (vepřové maso, slanina, cibule, paprika)

149,-

150g Kuřecí špíz s jatýrky (kuřecí prsa, kuřecí játra, slanina, cibule)

149,-

150g Kuřecí špíz (kuřecí prsa, slanina, paprika, cibule)

139,-

Vegetarianská jídla
120g Smažený sýr

79,-

120g Smažený hermelín

79,-

200g Smažené žampiony

79,-

200g Restované žampiony zapékané se sýrem

79,-

250g Grilovaná zelenina

59,-

Dětské jídlo
100g Přírodní kuřecí řízek, hranolky, kečup

79,-

100g Smažené kuřecí kousky, hranolky, kečup

79,-

Saláty jako hlavní jídla
400g Salát Exotik (krevety, krabí tyčinky, paprika, rajčata, okurky,
tvrdý sýr, vejce, tatarská omáčka)

99,-

400g Salát Luxor (kuřecí maso, paprika, rajčata, okurky, tvrdý sýr,
vejce, ďábelská omáčka, kukuřice, hrášek

99,-

400g Salát s Tuňákem (tuňák, paprika, rajčata, okurky, tvrdý sýr,
vejce, tatarská omáčka)

99,-

400g Těstovinový salát (šunka, paprika, rajčata, okurky, tvrdý sýr,
tatarská omáčka, kukuřice, hrášek)

99,-

Saláty
350g Šopský salát

59,-

350g Císařský salát (rajčata, paprika, okurky, olivy, tvrdý sýr)

59,-

200g Krevetový salát (zelenina, vejce, krevety)

59,-

200g Rajčatový salát s cibulí

39,-

200g Okurkový salát se smetanou

39,-

200g Mrkvový salát

39,-

200g Zelný salát s koprem

39,-

200g Zelný salát s křenem

39,-

Dezerty
2 ks Palačinky s horkými malinami, zmrzlinou, šlehačkou

65,-

2 ks Palačinky se zmrzlinou a šlehačkou

65,-

2 ks Palačinky s marmeládou a šlehačkou

65,-

2 ks Palačinky s lesní směsí, zmrzlinou a šlehačkou

65,-

Černoušek se šlehačkou

45,-

Jablečný štrůdl (s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou)

43,-

Zmrzlinové poháry
Horké maliny (vanilková zmrzlina se šlehačkou, horkými malinami a
oplatkem

55,-

Dánský pohár (vanilková zmrzlina se šlehačkou,čokoládovým
toppingem a oplatkem)

49,-

Lesní směs (vanilková, jahodová zmrzlina, jahodový topping,
šlehačka, oplatek a lesní směs)

53,-

Ořechové potěšení (zmrzlina stracciatella a čokoláda, vlašský ořech,
karamelový topping, šlehačka)

49,-

Dětský pohár KLAUN (zmrzlina tutti frutti, lentilky, kornout)

41,-

ČERNÝ BARON (čokoládová, stracciatella, čokoládový topping,
trubičky)

49,-

Zmrzlinová variace (vanilková, jahodová, čokoládová, oplatek,
šlehačka)

45,-

