
 Restaurace Zimní stadion
    HOTOVÁ  JÍDLA 16.11.2018

POLÉVKY: Hovězí vývar s nudlemi 1a,3 30,00          

Frankfurtská 1a,3 30,00          

1151 100 g Vídeňský guláš, houskové knedlíky …………………………………………..1a,3,7, 89,00          

1152 100 g Vídeňský guláš, těstoviny ,…………………………………1a,3 89,00          

1153 100 g Vídeňský guláš, rýže ………………………………………………………………………. 1a,3, 89,00          

1154 100 g Dřevorubecký guláš (s knedlíky, bramboráčky a opečenou uzeninou) …………….. 1a,3,7, 105,00        

1182 100 g Hovězí pečeně na slanině, houskové knedlíky ………………………………….1,3,7 88,00          

1183 100 g Hovězí pečeně na slanině, rýže ………………………………….1 88,00          

1311 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, zelí      1a,3,7 88,00          

1312 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, zelí      1a,3,7 88,00          

1313 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, špenát    1a,3,7, 88,00          

1314 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, špenát           1a,3,7 88,00          

1315 100 g Uzená vepřová krkovice, bramboráčky, zelí ……………………….. 1a,3, 98,00          

1658 100 g Krůtí maso na žampionech, houskové knedlíky ……………………….. 1 88,00          

1659 100 g Krůtí maso na žampionech, rýže ……………………….. 1 88,00          

………………………..

1574 100 g Kuřecí nudličky s Nivou, rýže ……………………….. 7 89,00          

1517 100 g Kuřecí nudličky s Nivou, rýže, zelný salát ……………………….. 7 99,00          

1575 100 g Kuřecí nudličky s Nivou, hranolky, tatarská omáčka ……………………….. 7,3 99,00          

1578 100 g Kuřecí nudličky s Nivou na bramboráčcích ……………………….. 1,3,7, 99,00          

2165 200 g Kuřecí steak s hermelínem a slaninou, šťouchané brambory se smetanou a pórkem, okurka 1,7, 95,00          

2166 200 g Kuřecí steak s hermelínem a slaninou, šťouchané brambory se smetanou a pórkem, zelný salát 1,7, 105,00        

2167 200 g Kuřecí steak s hermelínem a slaninou, šťouchané brambory se smetanou a pórkem, ovocný kompot 1,7, 105,00        

2174 200 g Kuřecí steak s hermelínem a slaninou, brambory, tatarská omáčka  1,3,7, 95,00          

2175 200 g Kuřecí steak s hermelínem a slaninou, hranolky, tatarská omáčka 1,3,7, 105,00        

2179 200 g Kuřecí steak s hermelínem a slaninou obložený čerstvou zeleninou 1,7, 100,00        

2180 200 g Kuřecí steak s hermelínem a slaninou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,7 105,00        

1358 130 g Filírovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, šťouchané brambory s pórkem a smetanou, okurka 7 95,00          

1359 130 g Filírovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, šťouchané brambory s pórkem a smetanou, zelný salát 7 105,00        

1360 130 g Filírovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, šťouchané brambory s pórkem a smetanou, ovocný kompot7 105,00        

1484 130 g Filírovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, hranolky 7 105,00        

1370 130 g Filírovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou obložená čerstvou zeleninou 7 100,00        

1371 130 g Filírovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 7 105,00        

1923 100 g Smažené žampiony plněné masem a sýrem, šťouchané brambory, okurka 1,3,7 85,00          

1924 100 g Smažené žampiony plněné masem a sýrem, šťouchané brambory, zelný salát 1,3,7 95,00          

1925 100 g Smažené žampiony plněné masem a sýrem, šťouchané brambory, ovocný kompot 1,3,7 95,00          

1902 100 g Smažené žampiony plněné masem a sýrem, brambory, tatarská omáčka 1,3,7 85,00          

1903 100 g Smažené žampiony plněné masem a sýrem, hranolky, tatarská omáčka 1,3,7 95,00          

1907 100 g Smažené žampiony plněné masem a sýrem obložené čerstvou zeleninou 1,3,7 90,00          

1909 100 g Smažené žampiony plněné masem a sýrem na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 98,00          

1701 100 g Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka    ………………………… 1a,3,7 100,00        

1702 100 g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka               ………………………… 1a,3,7 110,00        

1705 100 g Smažený sýr na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1a,3,7 115,00        

SALÁTY, KOMPOTY: Zelný salát 15,00          

Ovocný kompot (broskvový, ananasový) 15,00          


