JÍDELNÍ LÍSTEK

PŘEDKRMY A CHUŤOVKY
100g
2ks
50g
100g
1ks
4ks

Salát Caprese, toast
Topinka s česnekem
Topinka s masovou směsí a sýrem
Domácí nakládaný hermelín, pečivo
Utopenec, pečivo
Nivové koule, pečivo
(paprika, česnek, ořech, bylinka)
150g Obložené prkénko (krkovička, slanina,
okurek, hořčice, křen, pečivo)
100g Valašské škvarky, pečivo
200g Chlebová sláma s česnekem a dipem

85,35,75,65,50,60,65,50,65,-

POLÉVKY
0,33l Vývar s masem a nudlemi
0,33l Valašská kyselica
0,33l Česnečka se sýrem a krutony

40,50,40,-

BEZMASÁ JÍDLA A RYBY
150g
150g
120g
120g
150g
300g
150g
150g
100g

Robi flamendr s bramboráčky
Smažený robi řízek
Smažený sýr gouda/hermelín
Smažený sýrový špíz
Smažené žampiony
Bryndzové halušky (se slaninou)
Losos na grilu s bylinkovým máslem
Losos s koprovým přelivem
Pstruh na másle s bylinkami
(cena dle váhy - 10g à 9,-)
120g Smažené rybí filé
300g Penne s rajčaty, olivami a parmazánem

165,115,115,119,115,159,219,219,90,119,139,-

KUŘECÍ MASO
150g
150g
150g
200g
200g
150g
150g
150g
300g

Smažený kuřecí řízek
Křupavý kuřecí řízek v cornflakes
Plněný kuřecí řízek šunkou a sýrem
Kuřecí steak
s bylinkovo-česnekovým máslem
Kuřecí steak Caprese
Kuřecí medailonky na zelených
fazolkách se slaninou
Kuřecí medailonky s nivovou omáčkou
Kuřecí nudličky na kari
(žampiony, pórek, smetana)
Penne s kuřecím masem
a hříbkovo-smetanovou omáčkou

122,122,135,149,155,145,145,139,149,-

VEPŘOVÉ MASO
150g Smažený vepřový řízek
200g Steak z krkovice
200g Marinovaná krkovička s červenou
fazolí
150g Přírodní kapsa (kotleta, šunka, křen,
sladká chilli omáčka)
150g Vepřový flamendr (cibule, kapie,
rajčata, česnek, feferonky, rajčatové
sugo)
200g Medailonky z vepřové panenky
s pepřovou omáčkou
200g Medvědí tlapky (panenka, šunka, sýr,
slanina, feferonky)
180g Strážnické medailonky
(panenka, slanina, paprika, cibule)

122,149,155,139,139,185,195,185,-

BURGERY (Domácí bulka)
150g Burger s mletým hovězím (slanina, sýr)
150g Burger s grilovaným kuřecím masem
150g Vege Burger s grilovaným hermelínem
a žampióny
100g ½ Hranolky

175,165,155,20,-

VALAŠSKÉ SPECIALITY
200g Medailonky z vepřové panenky
s trnkovou omáčkou a domácími
bramborovými šulánky
300g Domácí bramborové šulánky s makem a
povidly

229,119,-

SALÁTY A KOMPOTY
400g Zeleninový salát s grilovaným kuřecím
masem a dresinkem, toast
400g Zeleninový salát s grilovaným
hermelínem a brusinkami, toast
400g Zeleninový salát s kuřecími stripsy,
dresink, toast
400g Zeleninový salát s grilovaným
lososem, dresink, toast
300g Šopský salát, toast
(rajče, paprika, okurek, balkánský sýr)
200g Rajčatový salát
200g Okurkový salát
200g Kompot (mandarinka, jahoda)
Aktuální nabídku hotových jídel
a specialit doporučí obsluha

159,159,159,189,119,42,42,36,-

PŘÍLOHY
200g
200g
200g
200g
200g
200g
3ks
200g
2ks

Vařený brambor s máslem
Opékaný brambor s česnekem
Americké brambory
Hranolky
Steakové hranolky
Bramborové dukátky
Bramboráčky
Grilovaná zelenina
Pečivo/Opečený toast

38,45,40,40,45,40,47,69,15,-

OMÁČKY
80g
80g
80g
80g
80g
80g

Domácí tatarka
Ďábelská
BBQ
Sweet chilli
Kečup
Dresink (česnekový, bylinkový, hořčičný)

25,25,29,25,22,33,-

MOUČNÍKY A POHÁRY
5ks Domácí lívance s ovocem a čokoládou
2ks Palačinky se zmrzlinou, ovocem
a šlehačkou
2ks Palačinky s Nutellou, vlašskými
ořechy a šlehačkou
2kop Mandarinkový pohár (mandarinky,
zmrzlina, šlehačka, toppping, oplatek)
2kop Jahodový pohár (jahody, zmrzlina,
šlehačka, topping, oplatek)
1kop Zmrzlina s toppingem a oplatkem

119,99,99,79,79,29,-

Přejeme Vám dobrou chuť
Alergeny v jídlech na vyžádání u obsluhy.
Za dětské porce účtujeme 75% z ceny jídla.
Váha masa je uvedena v syrovém stavu.
Na stravenky vracíme do 5 Kč.

Uspořádáme pro Vás:
 svatby
 firemní večírky
 oslavy
 smuteční hostiny
Nabízíme Vám možnost pronájmu menšího,
ale i většího sálu sokolovny až pro 250 osob,
přičemž samotná restaurace má 60 a salónek
dalších 35 míst.

OBJEDNÁVKY A REZERVACE :
Tel.: 603 199 603 nebo 775 669 771
Email: beseda.vk@seznam.cz

UnderSupervisionOfAlbertBreweryCrew@CultureRules
BeerBellyPlace@AntiStresLocation@MusikGarden@BeerFamily@ŠtatlAzylZone

