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            Restaurace U Džbánu  
 

OBJEDNEJTE SI VÝHODNĚJI MENU NA ZÍTRA - pátek 23.10. 

 (polévka + hlavní chod)        

120,- 

MENU 1. Zeleninová krémová polévka 

                 Hovězí zadní, koprová omáčka, naše houskové knedlíky 

MENU 2. Zeleninová krémová polévka 

                 Kuře na paprice, přílohové těstoviny 
 

              Menu je možné objednat dnes do 18 hodin 
Zítra si můžete doobjednat k menu další jídla z naší aktuální nabídky 

čtvrtek 22.10. 
tel.: 220 560 123  

Polévky   
Květáková ............................................................................................... 25,- 
 

hotová jídla  
Záhorácký závitek, bramborové knedlíky nebo vařené brambory ....... 120,- 
 (vepřový závitek plněný kysaným zelím, klobásou a slaninou) 

Argentinské grilované biftečky, mačkané brambory s cibulkou ........... 120 
             (grilovaná okořeněná směs čerstvě nasekaného hovězího a vepřového masa)                 
Kuřecí rizoto, sypané strouhaným sýrem, okurka ................................ 120 
                  (kuřecí prsíčka, cibulka, čerstvé papriky, hrášek) 
Slovácké halušky se zelím, uzeným masem, angl. slaninou a cibulkou . 120,- 

Smažený hermelín, vařené brambory, naše tatarská omáčka .............. 120,- 

Moravský vrabec, zelí, naše bramborové knedlíky ............................... 120,- 

Hovězí zadní, rajská omáčka, naše houskové knedlíky ......................... 129,- 

Vepřová krkovice pečená, sekaný špenát, variace našich knedlíků ...... 129,- 

Hovězí guláš, naše bramboráčky .......................................................... 129,- 

Svíčková na smetaně s brusinkami, naše houskové knedlíky ............... 129,-  

Namíchaný tataráček (120g) naším šéfkuchařem a 4ks topinek .......... 139,- 
 (červená cibule, dijonská hořčice, kapary, atd.)  
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Minutky       
Kuřecí steak na rukolovém salátku, rozpečená česneková bageta ....... 159,-  
  (kuřecí prsíčka, rukola, dressing) 

Kuřecí steak s nivovou omáčkou, americké brambory ......................... 159,-  
  (kuřecí prsíčka, smetana, sýr niva) 

Vepřový steak s cibuládou na Portském víně, americké brambory ...... 159,- 
   (kotleta bez kosti – karé) 

Vepřový „Kovbojský steak z grilu“, americké brambory ....................... 159,- 
   (kotleta bez kosti – karé, restované červené fazole s angl. slaninou, česnekem a cibulkou) 
 

Vepřový „PFEFFER STEAK“ z grilu, americké brambory ........................ 159,- 
   (kotleta bez kosti – karé, smetanová omáčka s barevným pepřem) 
 
Naše bramboráky 

 

LABUŽNICKÝ BRAMBORÁK ................................................................... 129,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, podáváme s kysaným zelím) 
 

OLOMOUCKÝ BRAMBORÁK .................................................................. 129,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, zapečená olomouckými tvarůžky) 
 

KRÁLOVSKÝ BRAMBORÁK .................................................................... 129,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, zapečená hermelínem) 

MODRÝ BRAMBORÁK ........................................................................... 129,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, zapečená nivou) 

Něco k pivu: 
Naše utopené buřtíky v pikantním nálevu  ............................................. 49,- 
(buřty na plátky, cibulka, zelí, okurky, feferonka, podáváme ve skleněné dóze)  

 

AKCE do pet lahve 
1,5l 10

0 
Staropramen       55,- 

 


