POLÉVKY
0,33 l

0,33 l
0,33 l

Hovězí vývar
s masem a nudlemi

55 Kč

Valašská kyselica
s uzeným masem

55 Kč

Česnekačka
se slaninou, sýrem a chlebovými krutóny

55 Kč

CHUŤ BESKYD
150 g

250 g
250 g

400 g

Svíčková na smetaně s brusinkami,
podávaná s karlovarským knedlíkem

189 Kč

Bramborové halušky s brynzou a slaninou,
sypané opečenou cibulkou

139 Kč

Střapačky se zelím
a pečenou šunkovou klobásou

149 Kč

Pečená marinovaná žebírka s česnekovým dipem,
hořčicí, křenem, nakládanou zeleninou
a rozpečeným česnekovým chlebem

185 Kč

SPECIALITY
250 g
150 g

Pečený štikozubec na trhaném salátu
s rajčaty, citrónovým dresingem a rozpečenou bagetou

199 Kč

Filírované kuřecí prso servírované na bramborových nočcích
s listovým špenátem, smetanou a parmazánem

189 Kč

150 g
150 g

200 g
250 g

120 g

Kuřecí prso servírované s kuskusem se zeleninou
a bylinkovou omáčkou

179 Kč

Kuřecí prso na trhaném salátu s rajčaty,
bazalkovým pestem, citrónovým dresingem
a rozpečenou bagetou

179 Kč

Řízek z vepřové krkovičky marinovaný s česnekem
s bramborovou kaší a okurkovým salátem se smetanou

189 Kč

Steak z vepřové krkovičky
s pečenou bramborou se zakysanou smetanou
a nakládanou zeleninou

199 Kč

Smažený sýr s hranolky
a domácí tatarskou omáčkou

159 Kč
TĚSTOVINY

200 g

Špagety s cherry rajčátky, bazalkovým pestem,
sypané parmazánem
s kuřecími prsy, rajčaty, bazalkovým pestem,
sypané parmazánem

139 Kč

200 g/100 gŠpagety

169 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
80 g

80 g

80 g

Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší
a ovocným kompotem

89 Kč

Svíčková na smetaně s brusinkami,
podávaná s karlovarským knedlíkem

105 Kč

Přírodní kuřecí prso s hranolky,
tatarskou omáčkou nebo kečupem

89 Kč

SALÁTY
200 g
200 g

Mix trhaných salátů s cherry rajčaty, grilovanými kuřecími kousky,
dresingem, parmazánem a rozpečenou bagetou

159 Kč

Mix trhaných salátů s cherry rajčaty, grilovaným hermelínem,
ovocnou omáčkou a rozpečenou bagetou

159 Kč

DEZERTY
Horké maliny se zmrzlinou
a šlehačkou

79 Kč

Čokoládový fondant s ovocnou omáčkou

85 Kč

Denní nabídka dezertů ve vitríně
K PIVU A VÍNU
200 g

Domácí bramborové chipsy
s chilli omáčkou

60 Kč

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
Váha masa je uvedena v syrovém stavu.
Dobrou chuť vám přeje tým restaurace penzionu Sluníčko.

