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Restaurace U Džbánu 
 pátek 19.8. 

Polévky     
Hovězí vývar s masem, zeleninou  a nudlemi .......................................... 45,- 

Hrachová s uzeninou ............................................................................... 45,- 
 

DOPORUČUJEME 

1/4 Dozlatova pečená kachna na černém pivu, 

                                              červené zelí, naše houskové knedlíky .......... 189,- 

hotová jídla 

Svíčková na smetaně s brusinkami, naše houskové knedlíky ................ 179,- 

Hovězí dušené na žampionech, naše houskové knedlíky ...................... 169,- 

Hovězí zadní rajská omáčka, naše houskové knedlíky ........................... 169,- 

Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže ................................................ 169,- 

Mexický hovězí guláš, naše bramboráčky ............................................. 169,- 

Staročeská bašta, zelí, variace našich knedlíků ..................................... 169,- 
 (pečená vepřová krkovička, uzené, opečená klobása) 

Moravský vrabec, zelí, naše bramborové knedlíky ............................... 159,- 

Moravský vrabec s čerstvým strouhaným křenem, bramb. knedlíky .... 159,- 

Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, náš bramborový salát, citron ...... 179,- 

 

minutky 

Vepřový steak, opečené zámecké brambůrky, feferonková majonéza . 189,- 
 (kotleta bez kosti – karé) 

Kuřecí steak z grilu, cheddar omáčka, opečené zámecké brambůrky ... 189,- 
  (kuřecí prsíčka, cheddarová omáčka) 

 

 

 
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 
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Restaurace U Džbánu 

 

                                                  NOVĚ NA ČEPU 

                                             

 

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, 

  100g grilované kuřecí prsíčko, hořčično-medový dresing) 
 

. 


