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              Restaurace U Džbánu  

Pátek 22.1. 2021 
      10,30 – 16,00  

tel.:  220 560 123 

Polévky 

Staročeská česnečka se sýrem a opečeným chlebem ............................. 29,- 
Hovězí vývar s játrovou rýží .................................................................... 29,- 

zvýhodněné menu     polévka + hlavní chod    125,- 
Polévka dle výběru 
Menu 1 – Moravský vrabec, zelí, naše bramborové knedlíky  

doporučujeme 
Pečené vepřové kolínko, zelí, variace našich knedlíků .................................. 139,- 

hotová jídla  10,30 – 15,00 
Svíčková na smetaně s brusinkami, naše houskové knedlíky ........................ 139,- 

Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže nebo houskové knedlíky .................... 129,- 

Kuřecí steak, restovaná cherry rajčátka na bazalce, pažitkové brambory ..... 129,- 

Pečené krůtí stehno na rozmarýnu, cukrový hrášek a batátové pyré ........... 139,- 

Hovězí zadní, koprová omáčka, naše houskové knedlíky .............................. 129,- 
Moravský vrabec, zelí, naše bramborové knedlíky ....................................... 129,- 

1/4 Dozlatova pečená kachna na černém pivu, 

                                                                   zelí, variace našich knedlíků ...... 159,- 

Hovězí guláš s cibulkou, naše houskové knedlíky .................................. 129,- 

Hovězí guláš s cibulkou, naše bramboráčky .......................................... 139,- 

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

Koprová omáčka, vejce na tvrdo 2ks, vařené brambory ....................... 120,- 



 
 

Stránka 2 z 6 
 

Namíchaný tataráček (120g) naším šéfkuchařem a 4ks topinek ........... 149,- 
 (červená cibule, dijonská hořčice, kapary, atd.)  

 

 Také můžete vybírat z našich brambor{ků, steaků, burgerů a specialit

 
něco malého pro děti 

Kuřecí smažené nugetky 6ks, bramborové hranolky, Heinz kečup ....... 110,- 

Dětský kuřecí mini Burger 1ks, bramborové hranolky .......................... 110,- 
  (smažený kuřecí mini burger, majonéza, list salátu, rajče, Heinz kečup, rozpečená mini bulka) 

 

 

 
novinka 

  originál pizza z naší pece  
  

1 Margherita  (rajčatové sugo, mozzarella, bazalka) 119,- 

2 Capricciosa (rajčatové sugo, mozzarella, šunka-prosciutto cotto, žampiony, olivy, artyčoky) 129,-   

3 Šunková  (rajčatové sugo, mozzarella, šunka-prosciutto cotto)  125,- 

4 Šunková s olivami  (rajčatové sugo, mozzarella, šunka, olivy)   129,- 

5 Hawai  (rajčatové sugo, mozzarella, šunka-prosciutto cotto, ananas)  129,-  

6 Salámová  (rajčatové sugo, mozzarella, salám, šunka-prosciutto cotto, klobása)   125,- 

7 Salámová pikantní  (rajčatové sugo, mozzarella, jalapeňos papričky, 

    beraní rohy, salám, klobása)  135,- 

8 Tonno  (rajčatové sugo, mozzarella, tuňák, rajčata, červená cibule)  135,-  

      porce kuřecího masa navíc 19,- 

             30 cm 

 
 

nabídka nápojů 
Coca Cola light 0,33 láhev  15,- 
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100% multivitamín jujce 0,2  láhev   15,- 

 
z grilu 

Grilované kuřecí prsíčko na rozmarýnu, mačkané brambory s pažitkou .. 129,- 
 (minutková příprava - kuřecí prsíčka)             
Grilované kuřecí prsíčko, šťouchané brambory s listovým špenátem ...... 129,- 
  (minutková příprava - kuřecí prsíčka) 

Grilovaný vepřový steak na rozmarýnu, mačkané brambory s pažitkou .. 129,- 
  (minutková příprava – vepřový kotlet bez kosti) 

Grilovaný vepřový steak se slaninou, mačkané brambory s pažitkou ...... 129,- 
  (minutková příprava – vepřový kotlet bez kosti, plátek opečené slaniny) 

Pečený losos na grilu cca 200g, citrón, 

                         šťouchané brambory s listovým špenátem ........................ 159,- 

 

 

 

                                                                Naše bramboráky 
 
 

 

LABUŽNICKÝ BRAMBORÁK .................................................................... 139,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, podáváme s kysaným zelím) 

KRÁLOVSKÝ BRAMBORÁK ..................................................................... 139,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, zapečená hermelínem) 

MODRÝ BRAMBORÁK………………………………………………139,-   

(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, zapečená nivou) 

OLOMOUCKÝ BRAMBORÁK .................................................................. 139,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, zapečená olomouckými tvarůžky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Stránka 4 z 6 
 

 

 

Saláty 

Caesar salát s kuřecím masem .............................................................. 149,- 
 (římský salát, opečená slanina, hobliny parmazánu, bylinkové krutony, caesar zálivka) 
 

Rukolový s červenou řepou a kuřecím masem ...................................... 149,- 
 (rukola, rajčátka - medový dresink, červená řepa na plátky - olivový olej, balsamico) 
 
 

 
 
                               Naše big burgery  a speciality 

180g nasekaného hovězího masa z mladého býčka - pečeno na grilu 
podáváme v rozpečené máslové bulce vlastní výroby 

 
 

 

BURGER DŽBÁN podáváme s pečenými kořeněnými brambůrky ............................ 159,- 
(naše cibuláda na portském víně, rukola a BBQ omáčka) 
CHEESEBURGER  podáváme s pečenými kořeněnými brambůrky ........................... 159,- 
(listy salátu, slanina, sýr Cheddar, BBQ omáčka) 

BURGER ARGENTINA  podáváme s pečenými kořeněnými brambůrky ................... 159,- 
(listy salátu, slanina, nakládaná červená cibule, pikantní bylinková omáčka – chimichurri) 

KUŘECÍ CHEESEBURGER  podáváme s pečenými kořeněnými brambůrky............... 159,- 
(kuřecí prsa z grilu cca 180g, listy salátu, slanina, sýr Cheddar, BBQ omáčka) 
 

GRILOVANÉ KOŘENĚNÉ HOVĚZÍ MASO NA ŠPEJLI ................................ 159,- 
(podáváme na domácím pita chlebu se zeleninovým salátkem a pikantní BBQ omáčkou) 
PEČENÁ BARBECUE VEPŘOVÁ MASITÁ ŽEBRA, domácí pita chléb ........ 179,- 
(marinovaná, pomalu pečená, dotažená na grilu.  cca 500g) 
PEČENÁ KUŘECÍ KŘÍDLA BUFFALO, domácí pita chléb .......................... 139,- 
(podáváme s naší pikantní BBQ omáčkou.  cca 600g) 
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steaky z grilu 
Kuřecí steak na rukolovém salátku, rozpečená česneková bageta ........ 159,-  
  (kuřecí prsíčka, rukolový salátek s hořčično-medovou zálivkou) 

Kuřecí steak s nivovou omáčkou, americké brambory .......................... 149,-  
  (kuřecí prsíčka, smetana, sýr niva) 

 

 

Vepřový „Kovbojský steak“, americké brambory .................................. 149,- 
   (kotleta bez kosti – karé, restované červené fazole s angl. slaninou, česnekem a cibulkou) 

Vepřový „PFEFFER STEAK“, americké brambory ................................... 149,- 
   (kotleta bez kosti – karé, smetanová omáčka s barevným pepřem) 
Vepřový steak „CIBULÁŘ“, americké brambory .................................... 149,-  

(kotleta bez kosti – karé, restovaná červená cibule na portském víně) 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NĚCO K PIVKU 
Utopené buřtíky v pikantním nálevu (cibulka, zelí, okurka, feferonka) ............... 59,- 
                                                                                                                             (cena včetně skleněné dózy) 
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MŮŽETE ZAKOUPIT V NAŠÍ VINOTÉCE 
láhev 0,75  195,- 

 
 

Za box-krabičku účtujeme 6 Kč + taška 1Kč 

 Možnost platit kartou, stravenky přijímáme 1ks na jedno jídlo 

Přejeme vám dobrou chuť. Smluvní ceny. Provozovatel: RESTAURACE DŽBÁN s.r.o  


