
 
 

Stránka 1 z 4 
 

              Restaurace U Džbánu  

Pátek 14.5. 
 

Polévky                                         

Bramboračka .................................................................................................. 29,- 
Staročeská česnečka se sýrem a opečeným chlebem ..................................... 29,- 

 
Doporučujeme do 15h 

Grilované kuřecí prsíčko na rozmarýnu, mačkané brambory s pažitkou .... 149,- 
 (minutková příprava - kuřecí prsíčka)               
Grilovaný vepřový steak se slaninou, mačkané brambory s pažitkou ........ 149,- 
  (minutková příprava – vepřový kotlet bez kosti, plátek opečené slaniny) 

Smažené kuřecí řízečky v sýrovém těstíčku, vařený brambor ....................... 149,- 

 

Zvýhodněné menu - polévka + hlavní chod  125,- 
Polévka dle výběru 
Menu – Vepřový guláš s cibulkou, naše houskové knedlíky 

 
Hotová jídla do 15h 

1/4 Dozlatova pečená kachna na černém pivu,                  

                                                          zelí, naše houskové knedlíky ..................... 149,- 

Svíčková na smetaně, naše houskové knedlíky ............................................. 149,- 

Cmunda po kaplicku (uzená kýta se zelím v bramboráku)  .................................. 149,- 

Vepřový guláš s cibulkou, naše houskové knedlíky ....................................... 139,- 

Hovězí zadní, koprová omáčka, naše houskové knedlíky .............................. 139,- 

Moravský vrabec, zelí, bramborové knedlíky ................................................ 129,- 

Smažené karbanátky, vařené brambory, okurka .......................................... 129,- 

Koprová omáčka, vejce natvrdo 2ks, vařené brambory ................................ 120,- 

Smažený camembert, vařené brambory, naše tatarská omáčka .................. 129,- 

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

Za box-krabičku účtujeme 6 Kč + taška 1Kč 
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otevřeno  10:30 -20:00 
 

tel.:  220 560 123 

od 15:00 rozvoz jídel po telefonické domluvě 

polévka dle nabídky   49,-   
Naše speciality 

 

PEČENÁ BARBECUE VEPŘOVÁ MASITÁ ŽEBRA, opečený chléb .................. 249,- 
(marinovaná, pomalu pečená, dotažená na grilu.  cca 700g) 
PEČENÁ KUŘECÍ KŘÍDLA BUFFALO, rozpečená bylinková bageta ............... 179,- 
(podáváme s naší pikantní BBQ omáčkou.  cca 600g) 

Plněná bageta trhaným vepřovým masem, hranolky ................................ 229,- 
(marinovaná pomalu pečená krkovička, BBQ pikantní majonéze, rajče, okurka, jisty salátu) 
Plněná bageta grilovaným kuřecím masem, hranolky ............................... 229,- 
(grilovaná kuřecí prsíčka, bylinkové máslo, sýr cheddar a eidam, rajče, okurka, jisty salátu) 

Namíchaný tataráček (120g) naším šéfkuchařem a 4ks topinek ................ 179,- 
(červená cibule, dijonská hořčice, kapary, atd.) 
 

Naše bramboráky 

LABUŽNICKÝ BRAMBORÁK ......................................................................... 189,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, podáváme s kysaným zelím) 
 

KRÁLOVSKÝ BRAMBORÁK .......................................................................... 189,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, zapečená hermelínem) 
 

MODRÝ BRAMBORÁK ................................................................................ 189,- 

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

OLOMOUCKÝ BRAMBORÁK ....................................................................... 189,- 
(restovaná směs z uzeného masa, slaniny a klobásy, zapečená olomouckými tvarůžky) 

čepované pivo Staropramen 

desítka         0,5l     35,- 
dvanáctka      0,5l     39,- 
ceny jsou včetně obalů 

 
plast. příbor   1ks.    7,- 
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Naše BIG Burgery  
220g nasekaného hovězího masa z mladého býčka - pečeno na grilu 

podáváme v rozpečené máslové bulce vlastní výroby 
 
 

BURGER DŽBÁN podáváme s hranolky ............................................................... 269,- 
(naše cibuláda na portském víně, rukola a BBQ omáčka) 

CHEESEBURGER  podáváme s hranolky .............................................................. 269,- 
(listy salátu, slanina, sýr Cheddar, BBQ omáčka) 

BURGER ARGENTINA podáváme s hranolky ....................................................... 269,- 
(listy salátu, slanina, nakládaná červená cibule, pikantní bylinková omáčka – chimichurri) 

KUŘECÍ CHEESEBURGER  podáváme s hranolky ................................................. 269,- 
(kuřecí prsa z grilu cca 180g, listy salátu, slanina, sýr Cheddar, BBQ omáčka) 

 

Z grilu 
Kuřecí steak na rukolovém salátku……………………………………………..…………..199,- 
   (kuřecí prsíčka, rukolový salátek s hořčično-medovou zálivkou) 

Kuřecí steak s nivovou omáčkou ................................................................ 199,- 
(kuřecí prsíčka, smetana, sýr niva) 
 

Vepřový „Kovbojský steak“ ........................................................................ 199,- 
   (kotleta bez kosti – karé, restované červené fazole s angl. slaninou, česnekem a cibulkou) 

Vepřový „PFEFFER STEAK“ ......................................................................... 199,- 
   (kotleta bez kosti – karé, smetanová omáčka s barevným pepřem) 

 

Čertovská klobása z grilu, hořčice, křenex ................................................. 129,- 
 

Přílohy 
hranolky ....................................................................................................... 39,- 

americké brambory ..................................................................................... 39,- 

šťouchané brambory s pažitkou ................................................................... 29,- 

rozpečená česnekovo bylinková bageta ...................................................... 39,- 

chléb .............................................................................................................. 3,- 
 

ceny jsou včetně obalů 
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otevřeno  10:30 -20:00 
 
 

čepované pivo Staropramen 
 

  desítka         0,5l     35,- 
dvanáctka      0,5l     39,- 
ceny jsou včetně obalů 

 
  Saláty 

Caesar salát s kuřecím masem ................................................................... 179,- 
 (římský salát, opečená slanina, hobliny parmazánu, bylinkové krutony, caesar zálivka) 
 

Rukolový s červenou řepou a kuřecím masem ........................................... 179,- 
 (rukola, rajčátka - medový dresink, červená řepa na plátky - olivový olej, balsamico)  
 

Šopský ........................................................................................................ 149,- 
 (rajčata, papriky, okurky, balkánský sýr)  
 

ceny jsou včetně obalů 
 


