NÁPOJOVÝ LÍSTEK

ŘÍZKÁRNA KONTÍK: RESTAURACE
VÁM MUSÍ NABÍDNOUT VÍCE...
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0,75 l – Sifon „RETRO NABÍDKA“
(s citronem, nebo s malinovou šťávou dle výběru)

85 Kč

PIVO
– Točené
– EXPORT 12 st.
VO
PI
É
CK
TE
ŽA
–
0,5 l
– Točené
– EXPORT 12 st.
VO
PI
É
CK
TE
ŽA
–
l
0,3
rné – Lahvové
0,5 l – ŽATECKÉ če
nealkoholické
baru
0,3 l – Birell – Pivo
ů – dle nabídky na
uh
dr
15
z
r
bě
vý
0,5 l – Pivo –

50 Kč
40 Kč
55 Kč
45 Kč
55 Kč

45 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
65 Kč
65 Kč
60 kč

VÍNO
0,2 l – Víno rozlévané
0,7 l – Habánské sklepy – odrůdové dle nabídky
0,7 l – Habánské sklepy – přívlastkové dle nabídky
0,7 l – Prosecco
0,7 l – Bohemia sekt
0,7 l – Bohemia prestige
0,7 l – Piper Heidsieck
0,7 l – Moet chandon

60 Kč
220 Kč
350 Kč
450 Kč
350 Kč
450 Kč
1200 Kč
1600 Kč

Martini, Cinzano
Campari
Absolut vodka
Becherovka
Fernet
Jägermeister
Slivovice
Hruškovice
Ballantines
Jameson
Jim Beam
Havana rum
Olmeca tequila

Dárkový kupón lze
uplatnit pouze na
konzumaci jídel
a nápojů z naší nabídky.
Nelze směnit za
hotovost.

70 Kč
100 Kč
60 Kč
60 Kč
50 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
70 Kč
70 Kč
70 Kč
70 Kč
80 Kč

Ceny ostatních alkoholických nápojů vám ochotně sdělí náš personál.

Máte hlad a nechce se vám vařit? Nechte vaření na nás a objednejte si „DOMÁCÍ
JÍDLO DOMŮ“. Pořádáte soukromou nebo
firemní oslavu? Využijte nabídky našeho
ekonomického cateringu.
Nakonec
RESTAURACE
ŘÍZKÁRNAzjistíte,
U KLIKOVKY 10, 150 00 PRAHA 5
Tel: 257
210
146,doma
Mob: 773 686
865
že je to levnější, než se
s
tím
zlobit
:-).
rozvoz@restaurace-rizkarna.cz
Výhody: Doprava zdarma, věrnostní program, doprava jedním kurýrem z 20 restaurací atd.. Kompletní nabídka rozvozu jídel
VÁNOČNÍ
PRASÁRNY
a cateringu
najdete
na www.babidlo.cz
VÁNOCE JSOU SVÁTKY MÍRU A LÁSKY.
a www.rizkarna-rozvoz.cz.
TAK AŤ ŽÁDNÉ PRASE NEPŘIJDE NA ZMAR!
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Udělejte radost svým známým kupónem
v ceně 200,- , 500,- , 1000,- , 2000,-. A když si
budete přát, pošleme je i poštou ;).

ROZVOZ JÍDEL PO PRAZE A OKOLÍ
– ŘÍZKÁRNA CATERING

NA VÁNOCE SI JEŠTĚ VÍCE VYCHUTNÁTE CHUŤ POCTIVÉHO ŘÍZKU.
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Restaurace přijímá
platební karty i vybrané
typy stravenek.

U KLIKOVKY 10,

PŘEDSTAVTE SI SVATEBNÍ HOSTINU, která
bude přesně podle Vašich představ.
Celý náš personál Vám vyjde vstříc a hostina
v naší hotelové restauraci tak bude naprosto
perfektní. Rádi bychom přispěli k Vašemu
šťastnému vstupu do společného života a to
příjemným prožitím prvních hodin manželství v našem restauračním zařízení. Jistě se
přizpůsobíme Vašim požadavkům od tradičního rozbíjení talíře po odvoz již unavených
svatebčanů, na výslužky nezapomeneme.

ALKOHOL
0,1l –
0,1l –
4 cl –
4 cl –
4 cl –
4 cl –
4 cl –
4 cl –
4 cl –
4 cl –
4 cl –
4 cl –
4 cl –

DÁRKOVÝ KUPÓN

200 Kč
20

LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM, ŘÍKAJÍ
U NÁS SPOKOJENÍ NOVOMANŽELÉ

KÁVA , ČAJ
7 g – Káva espresso
7 g – Káva latte
7 g – Káva cappuccino
7 g – Káva vídeňská
0,2 l – Čaj Dilmah – dle výběru u obsluhy
0,2 l – Čaj z čerstvé máty
0,2 l – Čaj z čerstvého zázvoru
0,2 l – Svařené víno

DÁRK
OVÝ

500

Náš „KONTÍK“ může být výjimečným retro místem k pořádání soukromých oslav
i firemních školení.
Můžete si také rezervovat horní kontejner
pro menší rodinné setkání a oslavy. Retro
nábytek jistě přispěje k jedinečné atmosféře vaší oslavy. Pro individuální nabídku nám
zašlete požadavky, více informací na
www.restaurace-rizkarna.cz

NÁPOJE NEALKOHOLICKÉ
0,4 l – Malinovka točená
0,4 l – Kofola točená
0,2 l – Pepsi sortiment – Cola, Mirinda, 7Up, Ginger, Tonik
0,3 l – Jumex džusy – dle nabídky obsluhy
0,5 l – Domácí limonáda s čerstvými malinami
0,5 l – Domácí limonáda s rakytníkem
0,5 l – Domácí limonáda okurková
0,3 l – Fresh čerstvý pomerančový
0,2 l – Red bull
0,2 l – Minerální voda
1,5 l – Evian

FREE ZONE
DÁRKOVÉPOUKAZY
– HOSTEL PRAHA

Speciální nabídka UBYTOVÁNÍ pro jednotlivce i nabídka skupinového ubytování pro
školy. Originální vícelůžkové pokoje a společné prostory jistě nadchnou studentské
skupiny. Více informací na
www.hostel-praha.cz.

MÁM HLAD,
ALE NIKAM SE MI
NECHCE. CO S TÍM?

Je vidět, že jste si naše řízky vážně oblíbili. Ale
co když zrovna není čas k nám zajet? Nebo
máte doma nějaký mejdan? A překvapit svého milého, jaká jste kuchařka či páni chtějí
okouzlit partnerku? Pořádáte firemní akci
a chcete překvapit vážně úžasnou hostinou?
Není nic lehčího, než si na našich stránkách
www.rizkarna-rozvoz.cz vybrat z fantastických meníček - a je jedno k jaké příležitosti :-).
Řízky i uzené pro jednotlivce i více hladovců
Hledáte krátkodobé ubytování? Potřebuje- až do domu či firmy!
te si na pár hodin „orazit“ nebo „povyrazit“?
Využijte nabídky ubytování v délce 1 – 3
hod. za celoroční cenu 700 Kč.
Platí v časovém pásmu 8.00 – 18.00 hod.
Více informací na www.hostel-praha.cz.

HODINOVÝ HOTEL

JÍST, NEBO
SPORTOVAT?
ZA PRAHOU
I ZÁBAVOU

KDYŽ NÉ SPÁNEK,
TAK RELAX

TAJEMSTVÍ VÍDEŇSKÉHO ŘÍZKU
Přijďte na lahodný řízek k nám a ušetřete si
cestu do Vídně. Když se o někom řekne, že je
„řízek“, představíme si výjimečného chlápka.
Když má něco říz, tak je to chuťově zapamatovatelné a máme to rádi. Teplý či studený,

chutná pořád výtečně a nedá se s ničím jiným
srovnat. Co je smažené, není zdravé, ale těší
se té největší oblibě. Řízek je prostě hit, jeho
obliba letí napříč kontinenty. Za objevitele vídeňského řízku je považován Maršál Radecký.
Kdo a kdy jako první rozklepal plátek libového

šunkový výřez
kolínko zadní
kolínko přední

UDĚLEJTE SI
VÁNOCE
V LÉTĚ!
www.restaurace-rizkarna.cz
OBJEDNEJTE SI STŮL NA STĚDROVEČERNÍ VEČEŘI.
PŘIJĎTE NA SMAŽENÉHO KAPRA.

ROZVOZ JÍDLA PO PRAZE A OKOLÍ

REZERVUJTE SI VČAS TERMÍN NA PŘEDVÁNOČNÍ VEČÍREK.

ŽÁDNÉ PŘÍPLATKY ZA OBALY (CENY JSOU KONEČNÉ)

Jsme v Čechách, takže jak říkal Jakub Krčín
„ČESKÁ RYBA PATŘÍ NA ČESKÝ STŮL“. Smažený kapr s bramborým salátem je česká
klasika, tak proč měnit tradice. Dědeček říká
„Až budu mít chatu u moře, budu jíst mořské
ryby“ a má recht…

ZE VŠECH RESTAURACÍ DOVOZ JEDNÍM KURÝREM
DOMÁCÍ KVALITA JÍDLA
ŠPIČKOVÝ CATERING

WWW.BABIDLO.CZ
Rozvážíme domácí kvalitu firmám i jednotlivcům, v malém i velkém množství :)
Zajistíme bezchybné občerstvení na semináře, oslavy, dětské oslavy, firemní dny, svatby a pod.
Více informací na webových stránkách, nebo na uvedeném tel čísle.

www.rizkarna-rozvoz.cz

RELAXUJTE A BAVTE SE - Můžete využít našeho privátního relax centra na objednávku
a to na 2 hod. – 1500,- kč nebo na celou noc
s možností ubytování pro 4 os. – 3500,- kč.
Více informací na www.hostel-praha.cz
U nás v hotelu máte jedinečnou příležitost nebo na tel.: 725 686 865.
užít si svou návštěvu naplno. Když vás unaví
pobíhaní po Praze, mačkání se mezi turisty,
čekají tu na vás a vaše přátele jedinečné společenské prostory s televizemi, pc připojeními s wifinou, „lenoškami“ a zábava v podobě
tenisu či stolního tenisu. Proč vlastně někam
chodit :-) . Vše je tady u nás k dipozici.

www.restaurace-rizkarna.cz

My máme vážně vše, co vás jen napadne.
8 tenisových dvorců určených k pronájmu.
Účtovaná sazba je za 1. hrací hodinu, ale nabízíme také individuální programy pro trenéry a tenisové školy. Nebojte se zeptat, budete
překvapeni. Kontaktní tel. na správce TBP je
607 029 860.

RESTAURACE ŘÍZKÁRNA
U KLIKOVKY 10, 150 00 PRAHA 5

Tel: 257 210 146, Mob: 725 880 008
info@restaurace-rizkarna.cz

Pamatujete si ty výborné poctivé řízky, co

Vám dělala babička? Stává se často, že nenacházíte v řízku tu pravou chuť?
My Vám dokážeme, že i řízek může být nevšední lahůdka a z naší nabídky více než 20ti
druhů nebudete vědět, který dřív ochutnat.
Nejlepší maso, poctivá příprava, žádné náhražky a chemie a ta jediná správná příprava.
Přijďte na lahodný řízek k nám, nebo Vám ho
přivezeme a ušetřete si cestu do Vídně.

RODINNÉ SLAVNOSTNÍ OBĚDY
– SETKÁVEJTE SE U DOBRÉHO JÍDLA

lalok

nožičky

Tak se zrodila ,, Picata Milanese“, milánská obdoba vídeňského řízku. Tam dle historických

BABIČKA JE PYŠNÁ - ŘÍZKÁRNA FRČÍ!

masa, aby jej lehce osolený protáhl moukou,
rozšlehaným vejcem, obalil v jemné strouhance a horkém oleji na pánvi z obou stran
osmažil? Vynalezen byl údajně již ve starověkém Řecku. Podle jedné z legend má svůj
prapůvod ve středověkých jídlech, jímž položili základ bohatí byzantští obchodníci svým
zvykem pojídat maso s tenkými plátky zlata.
Když to samé, ale zkusili i benátští kupci, církev takové chování zakázala a označila je jako
příliš dekadentní. „Ztrátu“ zlata bylo třeba nějak kompenzovat a na řadu přišla strouhanka.

pramenů poprvé ochutnal tehdejší dobyvatel
Milána, maršál vítězné rakouské armády Jan
Josef Václav Radecký z Radče, naroz. 2. 11.
1766, báječný smažený řízek a zajímal se
o recept. Předpis na nevídanou specialitu přivezl jako vzácný dárek Jeho Veličenstvu Františku Josefovi I. Císaři tento řízek tak mimořádně zachutnal, že se brzy poté stal už pod
názvem řízek „vídeňský“ vlastnictvím celého
rakouského národa. Ani ve Vídni řízek neustrnul. Postupem doby řízek zaznamenal různé
proměny. Původní obalovaný telecí kotlet se
přeměnil v tenký plátek telecího masa. V té
době ve Vídni pracovalo v tehdejších panských domech mnoho českých kuchařek, tak
není nepravděpodobné, že se na řízku podepsaly opravdu velkou měrou. Podle možností
se začal smažit kromě telecího plátku též plátek vepřový a jak je nám dnes známo, trojobalem lze protáhnout kdeco :-)
Řízek je prostě hit.
Obyčejný trojobal z mouky, vajec, strouhanky

dobyl svět.
Může se zdát, že udělat dobrý řízek není žádná věda. Jistě není, zásada je jen jedna
– KVALITNÍ SUROVINY A KVALITNÍ
PRÁCE KUCHAŘE.

Již jste v tom spěchu zapomněli na slavnostní nedělní obědy, kdy se setkávali celé rodiny
aby spolu poobědvali? My si to pamatujeme,
a proto jsme pro vás připravili tuto sváteční
nabídku. Pečenou kachnu, husu, králíka apod.
vám připravíme na objednávku.
Nabídku rodinných obědů najdete uvnitř
jídelního lístku.

KDYŽ BABIČKA SMAŽILA ŘÍZKY,
DĚDEČEK PŘIPRAVOVAL UZENÉ

Uzení je v dnešní uspěchané době určitým rituálem, při němž se lidé setkávají, vzájemně
ochutnávají vyuzené delikatesy a relaxují. Jedinečnou uzenou chuť však potraviny získají
pouze domácím uzením. Tradiční způsob uzení
studeným kouřem je náročný na přípravu masa
i na uzení. V naší restauraci všechna pravidla
přípravy domácího uzeného ctíme, takže na

váš stůl přichází zážitek chuti z nejkvalitnějšího
masa a správného postupu. Rádi Vás přivítáme
při významných osobních nebo firemních příležitostech. Kvalitní suroviny, kvalitní práce kuchařů Vám garantuje vynikající výsledek naší práce.
U nás Vám nabídneme teplé uzené rovnou z
udírny - tradiční způsob přípravy jako od dědečka.

ROZVOZ ŘÍZ8KŮ
725 880 00

KOMPLETNÍ INFORMACE O NABÍDCE ROZVOZU NAJDETE NA WWW.RESTAURACE-RIZKARNA.CZ

OCHUTNEJTE ŘÍZEK JAKO OD BABIČKY
NEJVĚTŠÍ NABÍDKA POCTIVÝCH ŘÍZKŮ V PRAZE!

MAIN MENU
125 Kč

120 g – Smažený vepřový řízek v klasické strouhance, bramborový salát, ovocný kompot

280 g – Smažené sýrové Trio smažené v trojobalu – eidam, hermelín, niva, brusinky
280 g – Smažený květák tradičně
250 g – Smažený kapr tradičně

185 Kč
155 Kč
185 Kč

Menu 2

125 Kč
120 g – Smažené kuřecí mini řízečky v kukuřičné strouhance se sezamem, bramborová kaše, ovocný
kompot
125 Kč

120 g – Smažený sýr, vařené brambory, ovocný kompot

Menu 4

145 Kč

120 g – Smažené telecí mini řízečky v bylinkové strouhance, pažitkové brambory, ovocný kompot

Menu 5

145 Kč

120 g – Naše domácí uzené maso, bramborová kaše, ovocný kompot

HLAVNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK

250 g – Tradiční bramborový salát s majonézou
250 g – Studený cibulový salát s červenou cibulí a dijonskou hořčicí
250 g – Vařené pažitkové brambory s máslem
250 g – Domácí bramborová kaše s máslem
250 g – Šťouchané brambory se slaninou a cibulí
250 g – Restované brambory se slaninou a smetanou
150 g – Křupavé hranolky
250 g – Dušená teplá zelenina na másle

55 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
65 Kč
65 Kč
55 Kč
65 Kč

OMÁČKY

PŘEDKRMY
80 g Domácí škvarková pomazánka, čerstvý chléb
80 g Šunková rolka s křenovou pěnou, křupavá houstička
90 g Nakládaný camembert s feferony, křupavá houstička

PŘÍLOHY

85 Kč
85 Kč
85 Kč

50 g – Pepřová teplá
50 g – Tatarská omáčka
50 g – Česneková omáčka
50 g – Pikantní omáčka
50 g – Bylinková omáčka
50 g – Kečup

55 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč

A

V Ž DY

Č E R S T V É

80 g Homemade greaves spread, fresh-baked bread
80 g Ham roll with horseradish filling, crusty bread roll
90 g Pickled camembert with pepperoni, crusty bread roll

S A L ÁT Y

SALÁTOVNA
Tradiční české saláty
200 g – Malý okurkový salát
200 g – Malý rajčatový salát s cibulkou
400 g – Velký mrkvový salát s jablkem
600 g – Velký míchaný salát s bílým sýrem
500 g – Velký listový salát s rajčaty a sýrem

85 Kč
85 Kč
125 Kč
165 Kč
165 Kč

CO SE NIKAM NEVEŠLO – A POŘÁD SE PO TOM PTÁTE … NESMAŽENÉ …
250 g – Římský špalík – steak z hovězí roštěné na římském kmíně s drceným pepřem
250 g – Leffe–Dark filet z hovězí roštěné s omáčkou z tmavého piva a brusinek
250 g – Piri–Piri nudličky z hovězí roštěné s papričkami jalapeňos
250 g – Vepřová panenka Fojot, plněná šunkou, rokfórem a česnekem
250 g – Vepřový kotlet na šalvěji a bylinkovém másle
250 g – Přírodní kuřecí steak na bylinkovém másle
250 g – Přírodní kuřecí prsa plněná camembertem a drceným pepřem
250 g – Kuřecí nudličky z vykoštěných stehýnek se žampiony, pórkem a smetanou

290 Kč
290 Kč
290 Kč
250 Kč
250 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč

Poctivé české řízky do zlatova, smažené na pánvi, jak dělala naše babička

TELECÍ, HOVĚZÍ ŘÍZKY
280 g – Vídeňský telecí řízek smažený v trojobalu na másle s brusinkami
280 g – Telecí Cordon Bleu, plněný šunkou a ementálem
280 g – Telecí smažený řízek v trojobalu s pepřovou omáčkou
280 g – Telecí smažený řízek v trojobalu s vídeňskou cibulkou
280 g – Telecí mini řízečky v kukuřičné strouhance
280 g – Smažený řízek z hovězí roštěné potřený Dijon hořčicí v kuk. str. s hořčičným semínkem
280 g – Pastevecký řízek plněný česnekem a sýrem, smažený v trojobalu

265 Kč
295 Kč
265 Kč
265 Kč
195 Kč
245 Kč
245 Kč

ěli rodina k slavnostnímu obědu ?
Již jste zapomněli jak se schází v ned
áči a knedlíků ve smaltovaných
Servírování masa na smaltovaném pek
na objednávku.
mísách je samozřejmostí. Zajišťujeme

RETRO POLÍVKÁRNA
Domácí polévky trochu netradičně než znáte
500 ml – XXL Gulášová polévka plná masa, křupavá bagetka
500 ml – XXL Domácí bramboračka plná hub, křupavábagetka
500 ml – XXL Česnečka s krutony a sýrem, křupavá bagetka
500 ml – XXL Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi, křupavá bagetka
500 ml – XXL Uzená polévka s kroupami a uzeným masem, křupavá bagetka
500 ml – XXL Zelňačka s klobásou, křupavá bagetka
w.
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6000 g – ¾ Metrový vepřový řízek, bramborový salát, br. kaše, vařené brambory, okurky, feferonky,
nakládané cibulky, pečivo.
3900 Kč
Pouze na objednávku min. 24 hod. předem
Obdarujte své známé, vystavíme vám na ¾ metrový řízeček dárkový voucher
1000 g – Maxi řízková mísa – vepřové, kuřecí mini řízečky v různých strouhankách
690 Kč
1000 g – Maxi řízková mísa pikantní– vepřové, kuřecí mini řízečky v různých strouhankách
690 Kč
1000 g – Maxi sýrová mísa – variace smažených sýrů v různých strouhankách
690 Kč
1000 g – Maxi řízková mísa – telecí mini řízečky v různých strouhankách
1000 Kč
K XXL „kilovkám“ servírujeme citrony, okurky, feferonky a nakládané cibulky
450 g – XXL Trio – vepřový v tradiční strouhance, hovězí s dijon hořčicí v kukuřičné strouhance
s hořčičným semínkem, kuřecí v kukuřičné strouhance s konopným semínkem
245 Kč
450 g – XXL vepřový řízek v tradiční strouhance na vídeňský způsob
245 Kč
300 g – XXL masové hranolky – hovězí, vepřové, kuřecí v mix strouhankách, 3 druhy omáček
245 Kč
300 g – XXL sýrové hranolky – 4 druhy sýrů v mix strouhankách, 3 druhy omáček
245 Kč
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S VŮNÍ UZENÉHO

DOMÁCÍ UDÍRNA
Teplé speciality z naší udírny na prkénku – udíme po staru studeným kouřem
300 g – Uzená masitá žebra, feferonky, křen, domácí chléb
300 g – Uzený bůček, feferonky, křen, domácí chléb
300 g – Uzená krkovice a pečeně, feferonky, křen, domácí chléb
350 g – Mix masové uzené prkénko, feferonky, křen, domácí chléb
350 g – Mix variace uzených sýrů, feferonky, brusinky, křupavá bagetka

275 Kč
275 Kč
275 Kč
350 Kč
350 Kč

Menu 1 – Kachna celá pečená – 2,5 kg (pro cca 4 - 6 osob)

280 g – Savojské řízečky z vepřové panenky „naruby“ smažené ve vajíčku
280 g – Řízečky z vepřové panenky smažené v pivním těstíčku
280 g – Salzburský vepřový řízek zapečený se smetanou a slaninou
280 g – Vepřová pikantní smažená kotleta s feferony v tradiční strouhance
280 g – Vepřová krkovička potřená česnekem smažená v tradiční strouhance
280 g – Kovářský vepřový řízek plněný cibulí, smažený v trojobalu
280 g – Smažený vepřový řízek plněný vejci a slaninou, smažený v trojobalu

Zapečené brambory jak to dělala babička
500 g – Houbový rendlík – zapečené brambory s liškami, smetanou a sýrem
500 g – Kuřecí rendlík – zapečené brambory s kuřecím masem, pórkem a sýrem
500 g – Rendlík s kozím sýrem – zapečené brambory s kozím sýrem, smetanou a bylinkami
500 g – Pikantní sýrový rendlík– zapečené brambory s mix sýrů, feferony a medvědím česnekem
500 g – Telecí rendlík – zapečené brambory s telecím masem, smetanou a karotkou

245 Kč
245 Kč
245 Kč
245 Kč
245 Kč

Menu 2 – Husa celá pečená – 5 kg (pro cca 6 - 10 osob)
S velikonoční nádivkou s jablky a brusinkami
bramborové knedlíky – 20 ks
karlovarské knedlíky – 20 ks
houskové knedlíky – 20 ks
červené zelí
bílé zelí

2890 Kč

Menu 3 – Pečený celý králík na česneku, špikovaný slaninou – 1,2 kg (pro cca 4 osoby)

1390 Kč

195 Kč
225 Kč
225 Kč
225 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč

1490 Kč

bramborové knedlíky – 15 ks
houskové knedlíky – 15 ks
červené zelí
bílé zelí

70 g – Tradiční medovník
70 g – Čokoládový Sacher
200 g – Palačinky s omáčkou z lesních jahod
200 g – Lívance z lesními borůvkami
150 g – Domácí štrůdl s rozinkami

LOPATA–KRUMPÁČ–PAJCR
EŠUS MENU 1 – 0,2 l bramboračka, 120 g uzené maso, bramborová kaše, štrůdl
EŠUS MENU 2 – 0,2 l česnečka, 60 g vepřový řízek, 60 g kuřecí řízek, bramborový salát, štrůdl
Podáváme jako na stavbě, vše najednou v ešusu s jednou lžící – neděláme žádné změny.

A bit unusual preparation of traditional homemade soups
500 ml – XXL Goulash soup full of meat, fresh baguette
500 ml – XXL Homamade potato soup full of mushrooms, fresh baguette
500 ml – XXL Garlic soup with croutons and cheese, fresh baguette
500 ml – XXL Beef broth with liver dumplings and homemade noodles, fresh baguette
500 ml – XXL Barley soup with smoked meat, fresh baguette
500 ml – XXL Cabbage soup with smoked sausage, fresh baguette
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XXL BREADED FRIED STEAKS
6000 g – ¾ Metre breaded fried pork steak, potato salad, mashed potatoes, cooked potatoes,
gherkins, pepperoni, pickled onions, pastry
3900 Kč
Orders must be placed a minimum of 24 hours in advance
Give your friends a gift voucher on a ¾ metre breaded fried steak.
1000 g – Maxi steak plate – pork and chicken fried mini steaks in different breadcrumbs
690 Kč
1000 g – Maxi spicy steak plate – pork and chicken fried mini steaks in different breadcrumbs
690 Kč
1000 g – Maxi cheese plate – variations of fried cheeses in different breadcrumbs
690 Kč
1000 g – Maxi steak plate – veal mini steaks in different breadcrumbs
1000 Kč
We serve XXL „Kilo of breaded fried steaks“ with lemons, gherkins, pepperoni and pickled onions
450 g – XXL Trio – pork steak in traditional breadcrumbs, beef steak with Dijon mustard
in corn breadcrumbs and mustard seeds, chicken steak in corn breadcrumbs and hemp seeds
245 Kč
450 g – XXL Vienna pork schnitzel in traditional breadcrumbs
245 Kč
300 g – XXL meat strips – beef, pork, chicken in mix breadcrumbs, 3 different sauces
245 Kč
300 g – XXL cheese sticks – 4 different cheeses in mix breadcrumbs, 3 different sauces
245 Kč

225 Kč
225 Kč
Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy

265 Kč
295 Kč
265 Kč
265 Kč
195 Kč
245 Kč
245 Kč

PORK BREADED FRIED STEAKS
245 Kč
245 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč

280 g – Fried chicken mini breasts in spicy breadcrumbs
280 g – Fried chicken Cordon Bleu stuffed with ham and cheese in traditional breadcrumbs
280 g – Fried chicken breast stuffed with spinach and mozarella in traditional breadcrumbs
280 g – Fried chicken breast in corn breadcrumbs, sesame and parmesan
280 g – Fried chicken breast in corn breadcrumbs and chia seeds
280 g – Fried chicken boneless thigh fillet coated in almond batter
280 g – Fried chicken boneless thigh fillet coated in cornflakes
280 g – Fried chicken boneless thighs in Italian breadcrumbs

195 Kč
225 Kč
225 Kč
225 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč

280 g – Fried triple coated Trio cheeses – eidam, hermelin, niva, cranberries
280 g – Traditional fried cauliflower
250 g – Traditional fried carp

185 Kč
155 Kč
185 Kč

SIDE DISHES

65 Kč
65 Kč
125 Kč
95 Kč
75 Kč
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250 g – Traditional potato salad with mayonnaise
250 g – Cold onion salad made of red onion and Dijon mustard
250 g – Boiled potatoes with chive and butter
250 g – Homemade mashed potatoes with butter
250 g – Fried potatoes with bacon and onion
250 g – Roasted potatoes with bacon and cream
150 g – French fries
250 g – Stewed vegetables in butter

55 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
65 Kč
65 Kč
55 Kč
65 Kč

SAUCES
50 g – Hot pepper sauce
50 g – Tartar sauce
50 g – Garlic sauce
50 g – Spicy sauce
50 g – Herbal sauce
50 g – Ketchup

55 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč

Menu 1 - A whole roasted duck – 2,5 kg (for 4 - 6 person)

1790 Kč

With fresh nettles and ramson (wild garlic) stuffing
Potato dumplings – 15 pieces
Carlsbad dumplings – 15 pieces
Bread dumplings – 15 pieces
Red cabbage
White cabbage

S VŮNÍ UZENÉHO

TRADITIONAL SMOKEHOUSE

Menu 2 - A whole roast goose – 5 kg (for 6 - 10 person)

Hot specialities from our smokehouse served on the cutting board – using cold smoking tradition
300 g – Smoked ribs, pepperoni, horseradish, homemade bread
300 g – Smoked pork belly, pepperoni, horseradish, fresh-baked bread
300 g – Smoked pork roast, pepperoni, horseradish, fresh-baked bread
350 g – Mix of smoked meat on cutting board, pepperoni, horseradish, fresh-baked bread
350 g – Mix of smoked cheeses, pepperoni, cranberries, fresh baguette

With Easter spiced cranberry and apple stuffing
Potato dumplings – 20 pieces
Carlsbad dumplings – 20 pieces
Bread dumplings – 20 ks
Red cabbage
White cabbage

275 Kč
275 Kč
275 Kč
350 Kč
350 Kč

2890 Kč

Menu 3 – A whole roast rabbit stuffed with garlic and bacon bits – 1.2 kg (for 4 person) 1390 Kč
Potato dumplings – 20 pieces
Smashed potatoes
Spinach

HAPPY CASSEROLE
Baked potatoes, done the way your grandma did it
500 g – Mushroom casserole – baked potatoes with chanterelle, cream and cheese
500 g – Chicken casserole – baked potatoes with chicken meat, leek and cheese
500 g – Casserole with goat´s cheese – baked potatoes with goat´s cheese, cream and herbs
500 g – Spicy cheese casserole – baked potatoes with mix cheeses, pepperoni and ramson
500 g – Veal casserole – baked potatoes with veal meat, cream and carrots

245 Kč
245 Kč
245 Kč
245 Kč
245 Kč

Menu 4 – A whole roast pork in the oven dish / brisket, neck / – 2 kg (for 4 - 6 person)

1490 Kč

Potato dumplings – 15 pieces
Bread dumplings – 15 pieces
Red cabbage
White cabbage

DESSERTS

CHICKEN BREADED FRIED STEAKS

VEGETARIAN DISHES, FISH

DEZERTY

KUŘECÍ ŘÍZKY
280 g – Kuřecí mini řízečky z prsíček smažené v pikantní strouhance
280 g – Kuřecí Cordon Bleu plněný šunkou a sýrem smažený v tradiční strouhance
280 g – Kuřecí prsa plněná špenátem a mozzarellou smažená v tradiční strouhance
280 g – Kuřecí prsíčka smažená v kukuřičné strouhance, sezamu a parmazanu
280 g – Kuřecí prsíčka v kukuřičné strouhance s chia semínky
280 g – Kuřecí řízečky z vykoštěných stehýnek v mandlovém těstíku
280 g – Kuřecí řízečky v vykoštěných stehýnek v cornflakes
280 g – Kuřecí řízečky z vykoštěných stehýnek v italské bylinkové strouhance

RETRO SOUP BISTRO

Czech traditional breaded golden fried steak, done the way your grandma did it

280 g – Savoy egg battered „upside down“ pork tenderloin
280 g – Beer battered pork tenderloin
280 g – Salzburg´s pork cutlet baked with cream and bacon
280 g – Fried spicy pork cutlet with pepperoni in traditional breadcrumbs
280 g – Fried pork cutlet with garlic in traditional breadcrumbs
280 g – Blacksmith´s triple coated and fried pork cutlet stuffed with onion
280 g – Triple coated and fried pork cutlet stuffed with eggs and bacon

bramborové knedlíky – 20 ks
bramborová kaše
špenát

VESELÝ RENDLÍK
245 Kč
245 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč

1790 Kč

Se staročeskou nádivkou z kopřiv a medvědího česneku
bramborové knedlíky – 15 ks
karlovarské knedlíky – 15 ks
houskové knedlíky – 15 ks
červené zelí
bílé zelí

Menu 4 – Pečený vepřový pekáč /bůček, krkovice / – 2 kg (pro cca 4 - 6 osob)
VEPŘOVÉ ŘÍZKY

STEAKHOUSE

280 g – Vienna triple dipped veal schnitzel fried in butter with cranberries
280 g – Veal Cordon Bleu, filled with ham and emmental
280 g – Triple coated veal schnitzel with pepper sauce
280 g – Triple coated veal schnitzel with Vienna fried onion
280 g – Breaded veal mini cutlets in corn breadcrumbs
280 g – Breaded beef sirloin with Dijon mustard in corn breadcrumbs and mustard seeds
280 g – Shepherd´s triple coated and fried cutlet stuffed with garlic and cheese

SLAVNOSTNÍ RODINNÉ OBĚDY – „A NEJEN OBĚDY…“

FESTIVE FAMILY LUNCHES - „AND NOT JUST LUNCHES ...“

85 Kč
85 Kč
85 Kč

VEAL, BEEF BREADED FRIED STEAKS
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STARTERS:
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Menu 1

BEZ MASA, RYBA

ww

Platí v pracovní dny po – pá 11.00 – 14.00 hod.

price in CZK

cz

STÁLÁ POLEDNÍ NABÍDKA

SHOVEL-SOLDER-PICKAXE
CAMPING CASSEROLE MENU 1
0,2 l potato soup, 120 g smoked meat, mashed potatoes, apple pie
CAMPING CASSEROLE MENU 2
0,2 l garlic soup, 60 g pork fillet, 60 g chicken fillet, potato salad, apple pie

225 Kč

70 g – Traditional honey cake
70 g – Sacher chocolate cake
200 g – Pancakes with wild strawberries sauce
200 g – Pancakes with wild blueberries
150 g – Homemade apple pie with raisins

65 Kč
65 Kč
125 Kč
95 Kč
75 Kč

225 Kč

Served as at the building site all in one camping casserole with a spoon – we do not make difference.

E X K LUZ I V N Í
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SALAD BISTRO
Czech traditional salads
200 g – Small cucumber salad
200 g – Small tomato salad with onion
400 g – Large carrot salad with apple
600 g – Large mixed salad with white cheese
500 g – Large green salad with tomatoes and cheese

85 Kč
85 Kč
125 Kč
165 Kč
165 Kč

WHAT DID NOT FIT ANYWHERE – AND YOU ARE STILL ASKING FOR IT … NON-FRIED DISHES…
250 g – Roman log – roast beef fillet with cumin seeds and crushed pepper
250 g – Leffe-Dark roast beef fillet with dark beer sauce and cranberries
250 g – Piri-Piri beef strips with jalapeňos
250 g – Fojot pork tenderloin stuffed with ham, roquefort and garlic
250 g – Pork cutlet with sage and in a herb butter
250 g – Fried chicken fillet in a herb butter
250 g – Fried chicken breast stuffed with camembert and crushed pepper
250 g – Chicken boneless thighs stuffed with champignons, leek and cream

290 Kč
290 Kč
290 Kč
250 Kč
250 Kč
195 Kč
195 Kč
195 Kč

6000 g – ¾ Metrový vepřový řízek, bramborový salát, br. kaše, vařené brambory, okurky, feferonky,
nakládané cibulky, pečivo:
¾ Metre breaded fried pork steak, potato salad, mashed potatoes, cooked potatoes,
gherkins, pepperoni, pickled onions, pastry:

