
SVATOMARTINSKÉ  HUSÍ HODY 2017

                                     Nabídka je platná ve dnech 10. - 12.11.2017

Polévka:     Staročeský husí kaldoun s žemlovými knedlíčky 30,00     

Předkrm: Husí játra s brusinkovou omáčkou na lůžku z čerstvých bramborových chipsů 80,00     

400 g Pečené husí stehno, houskové knedlíky, zelí 1,3, 265,00   

400 g Pečené husí stehno, bramborové knedlíky, zelí 1,3, 265,00   

400 g Pečené husí stehno, 3 houskové, 3 bramborové knedlíky, zelí 1,3, 265,00   

400 g Pečené husí stehno, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 285,00   

400 g Pečené husí stehno, houskové knedlíky, špenát 1,3, 265,00   

400 g Pečené husí stehno, bramborové knedlíky, špenát 1,3, 265,00   

150 g Pečená husí prsa filírovaná, houskové nebo bramborové knedlíky, zelí 1a,3 185,00   

150 g Pečená husí prsa filírovaná, houskové nebo bramborové knedlíky, špenát 1a,3 185,00   

150 g Pečená husí prsa filírovaná, domácí bramborové šišky, zelí nebo špenát 1a,3 185,00   

150 g Pečená husí prsa filírovaná, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 205,00   150 g Pečená husí prsa filírovaná, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 205,00   

150 g Pečená husí prsa filírovaná s šípkovou omáčkou, šťouchané brambory se smetanou a pórkem 1a,7 185,00   

150 g Pečená husí prsa filírovaná s šípkovou omáčkou, 1/2 brambory, 1/2 grilovaná zelenina 1a 185,00   

150 g Pečená husí prsa filírovaná s šípkovou omáčkou, domácí bramborové šišky, grilovaná zelenina 1a,3 185,00   

150 g Pečená husí prsa filírovaná s šípkovou omáčkou, grilovaná zelenina 1,3, 185,00   

150 g Pečená husí játra s brusinkovou omáčkou, šťouchané brambory se smetanou a pórkem 7 89,00     

150 g Pečená husí játra s brusinkovou omáčkou, hranolky 99,00     

150 g Pečená husí játra s brusinkovou omáčkou, 1/2 brambory, 1/2 grilovaná zelenina 95,00     

150 g Pečená husí játra s brusinkovou omáčkou, grilovaná zelenina 95,00     

150 g Pečená husí játra s brusinkovou omáčkou obložená čerstvou zeleninou 95,00     

220 g Pečená husí prsa filírovaná, plátek husích jater s brusinkovou omáčkou,  šťouchané brambory se smetanou a pórkem7 215,00   

220 g Pečená husí prsa filírovaná, plátek husích jater s brusinkovou omáčkou, hranolky, tatarská omáčka 3 215,00   

220 g Pečená husí prsa filírovaná, plátek husích jater s brusinkovou omáčkou, domácí bramborové šišky 1,3, 215,00   

220 g Pečená husí prsa filírovaná, plátek husích jater s brusinkovou omáčkou obložená čerstvou zeleninou 215,00   

Dále pro Vás máme připravenu nabídku skvělého svatomartinského vína rozlévaného z 0,7 litrových lahví.


