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               Restaurace U Džbánu  
Středa 8.12. 

ROZVOZ OBĚDŮ ZDARMA – více na    www.udzbanu.cz 

Tel.: 220 560 123 

Polévky     
Dýňová .................................................................................................... 39,- 
Kuřecí vývar s žemlovým knedlíčkem ...................................................... 39,- 

doporučujeme 
Vepřový špíz, pečené kořeněné brambůrky .......................................... 139,- 
 (vepřové kostky z libové kýty, slanina, čerstvé papriky, klobása, cibule) 
hotová jídla 
Hovězí plátek na česneku, špenát, chlupaté knedlíky ........................... 159,- 

Svíčková na smetaně s brusinkami, naše houskové knedlíky ................ 159,- 

Hovězí guláš s cibulkou, naše bramboráčky  ......................................... 149,- 

Maďarský vepřový guláš, naše houskové knedlíky ................................ 139,- 

Maďarský vepřový guláš, naše bramboráčky  ....................................... 149,- 

Moravský vrabec, zelí, naše bramborové knedlíky ............................... 139,- 

Vepřové výpečky, čerstvý strouhaný křen, naše bramborové knedlíky 139,- 

1/4 Dozlatova pečená kachna na černém pivu, 

                                              červené zelí, naše houskové knedlíky .......... 159,- 

Španělský ptáček z vepřové kýty, dušená rýže ...................................... 149,- 

minutky z grilu  
Medajlonky z vepřové panenky, smetanová omáčka  

                     se zeleným pepřem, hranolky nebo opečené brambory .... 159,- 

Kovbojský vepřový steak z grilu, hranolky nebo opečené brambory .... 149,- 
   (kotleta bez kosti – karé, restované červené fazole s angl. slaninou, česnekem a cibulkou) 

Vepřový steak se zelenými fazolkami,  

  hranolky nebo opečené brambory ...................................................... 149,- 

Kuřecí steak se sýrovou omáčkou, hranolky nebo opečené brambory . 149,- 
   (kuřecí prsíčka) 

nabídka salátů na druhé straně 
Jídlo je možné na požádání zabalit s sebou do boxu (10Kč) + taška (1Kč). 

Na stravenky nevracíme a přijímáme 1ks na jedno jídlo. 

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

http://www.udzbanu.cz/
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Restaurace U Džbánu 

Na rozvoz k polednímu menu zvýhodněná nabídka 
 

Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka ........................... 120,- 

 

 

ROZVOZ JÍDEL DO 4 km ZDARMA       +1km = 7,-kč 

Tel.: 220 560 123 
obědy 10:30 – 15:00 (toto polední menu)       

 večeře 15:00 – 20:30 (hlavní jídelní lístek) 

Saláty 

Šopský salát  .................................................................................... 139,- 

(rajčata, papriky, okurka, cibule, balkánský sýr)  
 

Caprese ............................................................................................ 149,- 
(ledový salát, rajčata, bochánek mozzarelly, bazalkové pesto, olivový olej, balsamico krém)  
 

Caesar salát s kuřecím masem ........................................................ 169,- 
 (římský salát, opečená slanina, hobliny parmazánu, bylinkové krutony, caesar zálivka) 

 

Rukolový salát s červenou řepou a kuřecím masem ...................... 169,- 
 (rukola, rajčátka - medový dresink, červená řepa na plátky - olivový olej, balsamico krém)  
 

Zeleninový salát s tuňákem ............................................................ 169,- 
 (Rajčata, papriky, okurky, ledový salát, vejce, tuňák 80g, podáváme s toasty 2ks) 

 

Salát Džbán s kuřecím masem ........................................................ 159,- 
 (ledový salát, okurky, rajčata, papriky, vejce natvrdo, 

  100g grilované kuřecí prsíčko, hořčično-medový dresing) 

 

 


