NABÍDKA DNE 15. 12. 2018
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l

POLÉVKY
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
Gulášová
Dršťková
Česneková s bramborem a vejcem

39,39,39,39,-

150g

Tlačenka s čerstvou cibulí a octem

49,-

ŠÉFKUCHAŘ DOPORUČUJE
250g
300g
150g
200g
200g
150g
150g
200g
200g
320g
150g
150g
120g
120g
150g
150g
120g
120g
150g
200g
200g

T-bone na grilu s jarním salátkem, steak. hranolky (vepř. kotlet s kostí a s částí panenky)
Karlíčkova gril. krkovička, restované fazolky na slanině, opečené brambory
Grilovaný losos Gorbuša s bylinkovým máslem, vařené brambory
Filovaný Teres Major (nejkřehčí vepřové maso) s grilovanou zeleninou, šťouchané brambory
Medajlonky z vepřové panenky s česnekovým dipem, steakové brambory
Medajlonky z pravé hovězí svíčkové, hořčicový dip
Pfeffersteak se zeleninovou oblohou
Smažený Hejk, bramborová kaše

189,189,159,179,179,169,198,269,159,-

TIP NA DNEŠNÍ DEN
Pečené kachní stehno, červené zelí, variace houskových a bramborových knedlíků
Smažená krůtí játra, bramborový salát
Smažený kotlet bez kosti, bramborový salát
Pečená vepřová krkovička na česneku , červené zelí, bramborové knedlíky
Dušená vepřová kýta, fazolky na kyselo, vařené brambory

159,139,149,119,119,-

Grilovaný vepřový kotlet s kostí a zelenými fazolkami na slanince, steakové hranolky

HOTOVÁ JÍDLA
Plný talíř guláše dejte si od Rauše (z vyzrálé hovězí klížky), s bramboráčky
Svíčková na smetaně, houskové knedlíky
Vepřový guláš se žampiony, houskové knedlíky
Vepřový vrabec, dušené zelí, bramborové knedlíky
Opečené jelítko, dušené zelí, vařené brambory
Pečená jitrnička, dušené zelí, vařené brambory

129,129,129,119,119,129,129,-

150g
150g
150g
150g
150g
150g
100g
100g
100g

JÍDLA NA OBJEDNÁVKU
Vídeňská roštěná, bramborové hranolky
Porthaus z roštěné, šťouchané brambory
Tortilla se smaženými kuřecími kousky, čerstvou zeleninou a česnekovým dipem
Vepřová játra na roštu, bramborové hranolky
Smažená vepřová játra, bramborový salát
Smažený vepřový řízek, bramborový salát
Smažená hlíva ústřičná, vařené brambory, tatarská omáčka
Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka
Smažené korbačíky, vařené brambory, tatarská omáčka

169,169,159,125,125,139,129,129,139,-

120g
5 ks

VEGETARIÁNSKÁ JÍDLA
Sójové maso se zeleninou, dušená rýže
Lívance s lesním ovocem a šlehačkou

109,99,-

Španělský ptáček, dušená rýže

Informace o obsažených alergenech předloží obsluha po vyžádání zákazníka.
Za poloviční porce účtujeme 75% z celkové ceny
NABÍZÍME VÁM NOVINKU – PIVO NEJEN JAKO DÁREK Z CESTY
Je to „Raušova jedenáctka“, pivo vařené v pivovaru Tišnov ze třech druhů ječných sladů, chmele a pivních kvasnic, podle
pivovarského zákona o čistotě piva.
Nabízíme balení v praktické PET láhvi.

