Restaurace U Džbánu
sobota 6.8.

z našeho zahradního grilu

od 12 hodin

200g Kuřecí

prsíčka s čedarovým dipem,
rozmarýnové zámecké brambůrky ve slupce, zeleninový salátek ........ 239,200g Kuřecí

prsíčka s bazalkovým pestem,
rozmarýnové zámecké brambůrky ve slupce, zeleninový salátek ........ 239,300g Vepřová

krkovice s feferonkovou majonézou,
grilované půlky brambor s mořskou solí, zeleninový salátek .............. 239,-

250g Vepřová

panenka, marinovaná s čerstvým rozmarýnem, švestková
omáčka, grilované půlky brambor s mořskou solí, zeleninový salátek . 279,Grilovaný sýr – hermelín/camembert s brusinkovou omáčkou,
čerstvě rozpečená bylinková bageta ....... 199,DOPORUČUJEME
Smažené řízečky z vepřové panenky, náš bramborový salát .............. 239,Saláty
Šopský salát .................................................................................. 159,(rajčata, papriky, okurka, cibule, balkánský sýr)

Caprese .......................................................................................... 159,(ledový salát, rajčata, bochánek mozzarelly, bazalkové pesto, olivový olej, balsamico krém)

Caesar salát s kuřecím masem ........................................................... 189,(římský salát, opečená slanina, hobliny parmazánu, bylinkové krutony, caesar zálivka)

Rukolový salát s červenou řepou a kuřecím masem.............................. 189,(rukola, rajčátka - medový dresink, červená řepa na plátky - olivový olej, balsamico krém)

Zeleninový salát s tuňákem .............................................................. 189,(rajčata, papriky, okurky, ledový salát, vejce, tuňák 80g, podáváme s toasty 2ks)

Salát Džbán s kuřecím masem ........................................................... 189,(ledový salát, okurky, rajčata, papriky, vejce natvrdo,
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Polévky
Šumavská kulajda .................................................................................. 59,Staročeská česnečka se sýrem a opečeným chlebem ............................ 49,DOPORUČUJEME
Smažené řízečky z vepřové panenky, náš bramborový salát ................ 239,hotová jídla
Zeleninový těstovinový salát s kuřecím masem, (studený)
(farfalle, okurky, papriky, rajčata, kuř. prsa) tomato-koprový dresing..... 149,Svíčková na smetaně s brusinkami, naše houskové knedlíky ............... 199,Vídeňský hovězí guláš, naše houskové knedlíky................................... 189,Vídeňský hovězí guláš, naše bramboráčky ........................................... 199,Kuřecí rizoto se strouhaným sýrem, kyselá okurka .............................. 169,(kuřecí prsíčka, papriky, rajčaty, cibulka, hrášek)

Hovězí zadní, koprová omáčka, naše houskové knedlíky ..................... 189,1/4 Dozlatova pečená kachna na černém pivu,
červené zelí, variace našich knedlíků ...... 249,Koprová omáčka, vejce na tvrdo 2ks, vařené brambory ...................... 159,dezerty
Palačinky s nutellou, šlehačkou, čoko polevou a vanilkovou zmrzlinou . 89,Palačinky s marmeládou, šlehačkou a vanilkovou zmrzlinou ................. 89,Domácí lívance s borůvkovou marmeládou (2ks), sladkým jogurtem,
skořicovým cukrem a šlehačkou ......... 89,Vanilková zmrzlina s horkými malinami ................................................. 89,nabídka z grilu a 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.
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