Jídelní lístek
Polévky (0,25l)
Česneková s vejcem, sýrem a chlebovými krutony (1, 3, 7, 9)

40,-

Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi (1, 3, 7, 9)

40,-

Kuřecí maso
Kuřecí nudličky na kari (120g) (7)

75,-

Kuřecí kapsa se šunkou a sýrem (120g) (1, 3, 7)

79,-

Přírodní kuřecí plátek (120g)

75,-

Smažený kuřecí řízek (120g) (1, 3, 7)

75,-

Špenátové rizoto s kuřecím masem (300g) (7)
Caesar salát (3, 4, 7, 10)

139,99,-

Kuřecí stripsy jemné / pikantní (1, 3, 6, 7)

199,-

(15ks, 100g hranolky, 2x omáčka dle výběru)

Kuřecí křidýlka jemné / pikantní (1, 3, 6, 7)

169,-

(15ks, 100g hranolky, 2x omáčka dle výběru )

Half To Half jemné / pikantní (1, 3, 6, 7)

255,-

(11ks stripsů, 11ks křidýlek, 200g hranolky, 2x omáčka dle výběru)

Strips menu (1, 3, 6, 7)

121,-

(3ks stripsů, bramborová kaše / hranolky / salát Coleslaw

Kuřecí salát se stripsy (1, 3, 6, 7)

121,-

(2ks stripsů, sýr parmazánového typu, cherry rajčata, mix salát, jogurtový dressing)

Tor;lla se stripsy (1, 3, 6, 7)

112,-

(2ks stripsů, sýr parmazánového typu, cherry rajčata, mix salát, jogurtový dressing)

Vepřové maso
Houbové rizoto s panenkou (300g) (7)

149,-

Grilované koleno (750g) (1, 3, 4, 5, 6, 7, 10)

159,-

(chléb, okurek, křen, hořčice, kozí rohy, doba přípravy cca 40 minut)

Grilovaná žebra (500g) (1, 3, 4, 5, 6, 7, 10)

149,-

(chléb, okurek, křen, hořčice, kozí rohy, doba přípravy cca 40 minut)

Steak z panenky s americkými bramborami (150g) (4, 5, 6, 7, 10)

159,-

(kozí rohy, feferonky, kečup, hořčice, doba přípravy cca 40 minut)

Grilovaná panenka s bagetou a salátem (150g) (1, 3, 4, 5, 6, 7, 10) 149,(bylinková bageta,mix salátových lístků, cherry rajčata, doba přípravy cca 40 minut )

Hovězí maso
Tatarský bi=ek (200g) (1, 3, 7, 10)

149,-

(5ks topinek, vejce, hořčice, kečup, cibule, česnek)

Čevapčiči (120g) (1, 3, 10)

75,-

Burgery
Božský Kája (140g) (1, 3, 6, 7, 11)

121,-

(pravý čedar, grilované rajče, BBQ omáčka, červená cibule v portském, ledový salát)

Woodstok (210g) (1, 3, 6, 7, 10, 11)

147,-

(vypečená slanina, zlaté cibulové kroužky, pravý čedar, rajče, BBQ omáčka, ledový salát)

Queen burger (140g) (1, 3, 6, 7, 11)

130,-

(karamelizovaná cibule, pravý čedar, vypečená slanina, francouzská omáčka, rajče, ledový
salát )

Při konzumaci v restauraci ke každému burgeru zdarma 100g hranolek a
omáčka dle výběru - BBQ (7), sweet chilli (1, 4, 5, 6, 11), tatarka (3, 7, 9, 10)

Špecle
Originál (500g) (1, 3, 7, 9)

121,-

(kuřecí maso, žampiony, smetanová omáčka, jarní cibulka)

Špenátové (500g) (1, 3, 7, 9)

121,-

(kuřecí maso, lístky špenátu, smetanová omáčka, sýr parmazánového typu)

Tři druhy sýrů (500g) (1, 3, 7, 9)

121,-

(kuřecí maso, niva, eidam, smetanová omáčka, sýr parmazánového typu)

Lovecké (500g) (1, 3, 6, 7, 9)

121,-

(kuřecí maso, žampiony, smetanová omáčka, zvěřinové koření)

S panenkou (500g) (1, 3, 6, 7, 9)
(vepřová panenka, žampiony, smetanová omáčka, zvěřinové koření )
Špecle Vám na přání připravíme v bezmasé variantě.

130,-

Bezmasá jídla
Smažený sýr (120g) (1, 3, 7)

75,-

Smažený hermelín (100g) (1, 3, 7)

75,-

Smažené žampiony (120g) (1, 3, 7)

75,-

Zeleninový salát se sýrem (50g sýr parmazánového typu) (7)

69,-

Přílohy
Bramborová kaše s máslem (150g) (3, 7)

20,-

Rýže (180g)

22,-

Hranolky (150g)

25,-

Domácí hranolky (150g)

29,-

Americké brambory (150g)

29,-

Bylinková bageta (1ks)

20,-

Pizza chléb (260g,32cm) (1, 9)

33,-

Salát Coleslaw (200g) (3, 10)

33,-

Omáčky – BBQ (7), sweet chilli (1, 4, 5, 6, 11), tatarská (3, 7, 9, 10)

20,-

Jídlo je připravováno vždy čerstvé, doba přípravy cca 20 – 30 minut.

