OBĚDY
Do 16:00 hodin

Polévky
Česnečka
Hovězí vývar s masem a nudlemi

33,35,-

Hotová jídla
100g
120g
100g
100g
150g
380g
100g
100g
100g
100g
100g

Kančí guláš, špekové knedlíky
Svíčková na smetaně, knedlík, šlehačka, brusinky
Uzená kýta, knedlík, zelí
Cmunda po kaplicku (uzené, bramborák, zelí)
Sekaná pečeně, brambor, obloha
Plněné bramborové knedlíky uzeninou, zelí
Smažený vepřový řízek, brambor, obloha
Smažený vepřový řízek,bramborový salát
Řízek „Pavlišov“ (vepřový řízek, knedlík, zelí)
Smažený kuřecí řízek, obloha
Smažený pangasius,brambor, obloha

109,109,109,109,79,99,99,109,99,99,99,-

Po celý den
200g
100g
100g
100g

Selská mísa (uzená kýta, anglická slanina, sekaná, bramborové a houskové knedlíky, zelí)
Bramborák plněný ostrou masovou směsí
Smažený sýr, obloha
Smažený hermelín s brusinkami, obloha

139,119,99,99,-

Minutky z kuřecího masa
100g
150g
150g
150g
150g

Smažený kuřecí řízek
Kuřecí Korida (olivy,sýr)
Johančina prsíčka s broskví a šlehačkou
Kuřecí prsíčka s ananasem a kokosem zapečená v sýru
Kuřecí prsa se třemi druhy sýrů

99,129,139,139,139,-

(Hermelín,Niva,Eidam)

Minutky z vepřového masa
150g
150g
150g
150g

Přírodní vepřový řízek se žampiony
Pašerácký vepřový kotlet
Vepřový steak s chřestem,gratinovaný nivou
Vepřový steak s dijonskou hořčicí a opečenou klobásou

119,129,129,149,-

Minutky z hovězího masa
150g
150g
150g
150g

Vídeňská roštěná
Roštěná na roštu s opečenou slaninkou
Roštěná se sušenými rajčaty a nivou
Roštěná s anglickou slaninou a hermelínem

149,139,149,149,-

Minutky z krůtího masa
150g Krůtí plátek s chřestem a sýrem
150g Krůtí prsa „Bostonský škrtič“,

139,139,-

( s mírně nasládlou avšak silně dusivou omáčkou)

150g Krůtí prsa se šunkou zapečená s hermelínem,
150g Krůtí prsa s čerstvými rajčaty a mozzarellou

139,139,-

Klasická jídla našeho podniku
150g

Pozdrav z pekla

139,-

(ostrá masová směs se zeleninou)

150g

Motorová pila

149,-

(roštěná, pálivá paprika čili chilli, zelenina)
- to mají mazlíčci nejraději, například Rambo a Terminátor

250g

Projekt X
(kýta, roštěná, šunka, vejce, strouhaný sýr, kapka kečupu)

Pro obzvlášť vyhladovělé nabízíme Projekt X - XXL,
ovšem cena již mírně připomíná drahotu.

169,-

Specialita pro podnikatele
300g Vepřový steak "Za vodou"

169,-

(opečená cibulka, slanina)

Specialita pro úspěšné podnikatele
300g Vepřový steak "Bankomat"

189,-

(šunka, chřest, Balkánský sýr)

Specialita pro mimořádně úspěšné tuneláře
- aneb jak úspěšně vytunelovat vaši peněženku

300g Dvojitá roštěná dle Viktora Koženého
s bahamskou oblohou

259,-

(šunka, vejce, křen, cibule, chřest a tak dále)

doporučená příloha:
doporučený aperitiv:
doporučený nápoj:
doporučený digestiv:
doporučené platidlo:

od každého něco, hlavně hodně
Jägemeister
Chardonnay 2012
Chivas Regal

hodně
50,220,79,dolary

Zeleninové saláty
125g Zelný salát s křenem
125g Šopský salát

20,35,-

