
Jídelní lístek 

 

Polévka je grunt 

0,33l   Hovězí vývar s nudlemi                                                           35,-Kč 

0,33l   Staročeská česnečka se šunkou , vejcem a  krutóny                   35,-Kč 

 

Chuťovky 

2ks     Ďábelské topinky sypané sýrem                                               63,-Kč 

          /70g pikantní kuřecí směs, eidam/ 

Grilovaný hermelín na salátovém lůžku, toast                                      68,-Kč 

 

Drůbeží maso 

200g   Smažená kuřecí kapsa s anglickou slaninou a sýrem                 117,-Kč 

200g   Kuřecí řízek „Ondráš“ v bramborovém těstě                             105,-Kč 

200g   Smažený kuřecí řízek                                                              89,-Kč 

200g   Kuřecí nudličky ve smetanové omáčce                                    115,-Kč 

          /kuře, žampióny, cibule, šunka/ 

200g   Kuřecí steak na žampiónech                                                   112,-Kč 

200g   Kuřecí medailonky se šunkou a nivou                                      118,-Kč 

          /kuřecí prsíčka na grilu přelitá směsí šunky, nivy a smetany/ 

200g   Kuřecí steak v česnekovém těstíčku na zelených fazolkách         118,-Kč  

 

Vepřové maso 

200g   Ďáblův měšec                                                                       115,-Kč 

         /pikantní směs v bramboráčku, eidam/ 

200g   Vepřový špíz „Opavan“                                                           115,-Kč 

         /vepřová kotleta, slanina, cibule, klobása/ 

200g   Smažený vepřový řízek                                                           105,-Kč 

200g   Staročeská plněná kotleta                                                       115,-Kč 

         /kysané zelí, anglická slanina/ 

200g   Vepřová směs „A.D.S.“ s bramboráčky (3 kusy)                         115,-Kč 

200g   Vepřový pfeffer steak s pepřovou omáčkou                               120,-Kč 

 

Bezmasé pochoutky 

120g   Smažený sýr                                                                           68,-Kč 

100g   Smažený hermelín                                                                   73,-Kč 

150g   Smažené žampióny                                                                  75,-Kč 

 

Speciality 

200g   Smažená sýrová jehla „A.D.S“ se slaninou                                128,-Kč 

          /eidam, anglická slanina, cibule/ 

200g   Rychtářův mls                                                                       135,-Kč 

           /vepřové, kuřecí, anglická slanina, klobása, cibule/  

200g   Masová bašta                                                                        135,-Kč 

          /marinovaná kotleta, krkovička, kuřecí prso/ 



 

Jídla na objednávku 

1ks    Grilované koleno                                                                     179,-Kč 

        /chléb, okurek, křen, hořčice/ 

800g  Uzené žebra                                                                           139,-Kč 

        /chléb, okurek, křen, hořčice/   

 

Moučníky 

Grilovaný banán v čokoládě s koňakovým přelivem a šlehačkou              79,-Kč 

Palačinky plněné nugátem a mandlemi sypané cukrem, šlehačka            69,-Kč 

 

Přílohy 

150g   Míchaný zeleninový salát                                                         25,-Kč 

150g   Hranolky                                                                               28,-Kč 

150g   Americké brambory                                                                30,-Kč 

150g   Vařené brambory s máslem                                                     28,-Kč 

150g   Šťouchané brambory s cibulkou                                               32,-Kč 

150g   Dušená rýže                                                                          25,-Kč 

150g   Bramboráčky                                                                         30,-Kč 

50g     Tatarská omáčka                                                                   10,-Kč 

50g     Kečup                                                                                   10,-Kč 

50g     Ďábelská omáčka                                                                   10,-Kč 

1ks     Chléb                                                                                      3,-Kč 

 

Saláty  

300g    Caesar salát                                                                        105,-Kč 

          /kuřecí maso, ledový salát, dresing, parmazán, krutony/ 

300g    Šopský salát                                                                         88,-Kč 

            /rajčata, paprika, okurek, balkánský sýr, cibule, olivový olej/ 

 

Těstoviny 

200g    Penne s kuřecím masem a pestem                                         124,-Kč 

           /kuřecí maso, olivy, paprika, bazalkové pesto/ 

300g    Penne s grilovanou zeleninou na smetaně, sypané sýrem         115,-Kč 

          /rajčata, paprika, žampióny, cuketa, olivový olej, smetana, mozzarela/ 


