JÍDELNÍ LÍSTEK

Vaříme z čerstvých
a převážně lokálních potravin.
Vysoká kvalita surovin, poctivá domácí
příprava a férové porce je základem
naší kuchyně!

PŘEDKRMY A CHUŤOVKY
100g
2ks
1ks
100g
1ks
150g

Salát Caprese, toast
Topinka s česnekem
Topinka s masovou směsí a sýrem
Domácí nakládaný hermelín, pečivo
Utopenec, pečivo
Obložené prkénko (krkovička, slanina,
okurek, hořčice, křen, pečivo)
200g Chlebová sláma s česnekem a dipem

99,45,89,85,65,79,85,-

POLÉVKY
0,4l
0,4l
0,4l
0,4l

Vývar s masem a nudlemi
Valašská kyselica
Česnečka se sýrem, šunkou a krutony
Menu polévka, dle denní nabídky

52,62,52,40,-

BEZMASÁ JÍDLA A RYBY
150g Robi flamendr (cibule, kapie, rajčata,
česnek, feferonky, rajčatové sugo)
150g Smažený robi řízek
120g Smažený sýr gouda
120g Smažený hermelín
300g Brynzové halušky se slaninou
(na přání bez slaniny)
1ks Pstruh na másle s bylinkami
(cena dle váhy - 10g)
120g Smažené rybí filé
300g Penne s rajčaty, olivami a parmazánem

145,135,135,145,175,8,135,159,-

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

145,145,155,179,185,150,155,150,165,-

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

145,175,185,155,195,195,215,195,-

BURGERY domácí bulka, lokální hovězí maso
150g Burger s mletým hovězím
150g Burger s grilovaným kuřecím masem
150g Vege Burger
s grilovaným hermelínem a žampióny
150g Vege Robi Burger
s grilovaným robi plátkem

179,175,170,165,-

+ doplňky na burger
Anglická slanina
Sýr cheddar
½ Hranolky

10,10,25,-

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

249,119,-

SALÁTY A KOMPOTY
400g Zeleninový salát s grilovaným kuřecím
masem a dresinkem, toast
400g Zeleninový salát s kuřecími stripsy,
dresink, toast
400g Zeleninový salát s grilovaným
hermelínem a brusinkami, toast
300g Šopský salát, toast
150g Rajčatový salát
150g Okurkový salát
150g Kompot dle aktuální nabídky

175,175,169,135,42,42,38,-

PŘÍLOHY
200g
200g
200g
200g
200g
200g
3ks
150g
1ks

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

43,50,46,46,50,46,50,69,10,-

OMÁČKY
80g
80g
80g
80g
80g

Domácí tatarka
Ďábelská tatarka
Sweet chilli
Kečup
Dresink bylinkovo-česnekový

25,25,25,22,33,-

MOUČNÍKY A POHÁRY
5ks
2ks
2ks
2kop
1kop

Domácí lívance s ovocem a čokoládou
A šlehačkou
Domácí palačinky se zmrzlinou, ovocem
a šlehačkou
Domácí palačinky s Nutellou,
vlašskými ořechy a šlehačkou
Ovocný pohár (ovoce dle nabídky,
zmrzlina, šlehačka, toppping, oplatek)
Zmrzlina s toppingem a oplatkem

119,99,99,85,33,-

Aktuální nabídku hotových jídel
a specialit doporučí obsluha
Za poloviční porce účtujeme 75% z ceny jídla.
Váha masa je uvedena v syrovém stavu.

Přejeme Vám dobrou chuť
Alergeny v jídlech na vyžádání u obsluhy.

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

CultureRules@BeerBellyPlace@AntiStresLocation@MusikGarden@BeerFamily@ŠtatlAzylZone
UnderSupervision&KindlyCareOfAlbertBreweryCrew

Vážení hosté,
děkujeme, že jste si vybrali právě naši
restauraci a vynsnažíme se, aby jste odcházeli
zcela spokojeni.
Naši práci děláme ze srdce rádi a velmi nám
záleží na kvalitě nabízených pokrmů a také
na vřelém přístupu k vám. Jsme si vědomi, že
bez kvalitních surovin to nelze, a proto
hovězí maso v bio kvalitě nám dodává
ekologická Farma Rudimov, vepřovým nás
zásobuje pan Valčík, řezník ze Slavičína a
kuřecí je výhradně z českých chovů. Nákupem
ovoce, zeleniny a dalších produktů od místních
zemědělců podporujeme soběstačnost kraje a
přispíváme ke spokojenému životu u nás.
Strategií podniku je podporovat lokální zdroje
a omezit tak zbytečné transporty zboží napříč
světem. Téměř všechny naše pokrmy jsou domácí
a vznikají v naší kuchyni.
Naše kuchyně připravuje v pracovních dnech
tři druhy obědového menu a ani odpoledne a v
podvečer vás nenecháme o hladu. O víkendech a
svátcích vaříme po celý den ze stálého
jídelního lístku obohaceného o aktuální
hotová jídla a speciality.
Po nastudování historie znovuotevřených
prostor restaurace, potažmo celé budovy, jsme
s pokorou a hrdostí ponechali název našeho
podniku „Beseda“. Brožura o historii spolků
v této budově je k zapůjčení na baru.
V současné době se nám již podařilo
pozvednout kulturu stravování, především díky

umu našich kuchařek, vrátit našemu národnímu
moku jeho chutě, okleštěné dobou pasterizace a
velkovýroby europiv a to zase za přispění
mnoha řemeslných pivovarů z blízka i dáli.
V neposlední řadě se snažíme zapojit i do
kulturního dění města pořádáním koncertů
všech žánrů, divadelních i folklórních
představení, přednášek a dalších akcí.
Restauraci jsme pojali i jakousi galerii, kde
místní i přespolní umělci mohou vystavit svá
díla, které si ve většině případů můžete i
zakoupit. Ctíme tak původní poslání Besedy,
která vznikla jako literární a kulturní
spolek koncem 19. století.
Beseda je restaurace s možností se kvalitně
najíst za rozumné ceny, hospoda s dobrým
řemeslným pivem, klub mnoha tváří.
Místo s více jak 120-ti letou historií
kulturního dění. Toto místo a myšlenka prostě
musí žít dál!
Pro reakce a náměty vám obsluha zapůjčí
„Knihu přání a stížností“. Za každý příspěvek
vám budeme moc vděční.
Tým Besedy
Sledujte nás:
www.beseda.vk
www.facebook.com/beseda.vk
Beseda.vk

Děkujeme za návštěvu!

