Restaurace U Džbánu
OBJEDNEJTE SI VÝHODNĚJI MENU NA ZÍTRA - úterý 24.11.
(polévka + hlavní chod + zákusek od naší cukrářky)

125,MENU 1. Hovězí vývar s masem a nudlemi
Smažený kuřecí řízek, náš bramborový salát
MENU 2. Hovězí vývar s masem a nudlemi
Pštrosí vejce, bramborová kaše, okurka (mleté mase, vejce natvrdo)
Menu je možné objednat dnes do 17 hodin
Zítra si můžete doobjednat k menu další jídla z naší aktuální nabídky

pondělí 23.11.
Tel.: 220 560 123 rozvoz zdarma
Účtujeme za menu box/krabičku 5,- taška 1,Můžete si přinést vlastní krabičku

Polévky
Bramborová s houbami .......................................................................... 29,hotová jídla
Svíčková na smetaně s brusinkami, naše houskové knedlíky ................ 139,Trhaná vepřová krkovice na domácím pita chlebu se salátkem ............ 139,(pomalu pečená krkovice v BBQ omáčce)
Kuřecí řízek Ondráš, zelný salát (kuřecí prsíčko v bramboráku) .................. 139,-

Hovězí zadní, koprová omáčka, naše houskové knedlíky ...................... 129,1/4 Dozlatova pečená kachna na černém pivu,
zelí, naše houskové knedlíky ......................... 139,Moravský vrabec, zelí, naše bramborové knedlíky ............................... 120,Hovězí guláš, naše bramboráčky ........................................................... 129,Hovězí guláš, naše houskové knedlíky .................................................. 129,Koprová omáčka, vejce natvrdo 2ks, vařené brambory ........................ 120,-

Stránka 1 z 2

Smažený hermelín, vařené brambory, naše tatarská omáčka .............. 120,Namíchaný tataráček (120g) naším šéfkuchařem a 4ks topinek ............ 139,(červená cibule, dijonská hořčice, kapary, atd.)

Caesar salát s kuřecím masem .............................................................. 159,(římský salát, opečená slanina, hobliny parmazánu, bylinkové krutony, Caesar zálivka)

Minutky
Kuřecí steak na rukolovém salátku, rozpečená česneková bageta........ 159,(kuřecí prsíčka, rukolový salátek s hořčično-medovou zálivkou)

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)

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)

Omlouváme se, ale nepřijímáme stravenky.

120 HALLA Speciál 2l – AKČNÍ CENA 90,BRAMBŮRKY různé druhy 20,-
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