Jídelní lístek
Studené předkrmy
2 ks
100 g
100 g
1 ks
1 ks
1 por

Pikantní utopenec, chléb *1p,3,7
Uzený hovězí jazyk, křen, hořčice, chléb *1p,3,7,10
Domácí vepřová tlačenka s cibulí, chléb *1p,3,7,10
Nakládaný hermelín s uzeným masem, chléb *1p,3,7
Nakládaný hermelín, chléb *1p,3,7
Tvarůžková pomazánka na chlebíku s jarní cibulkou

*1p,3,7

49,55,50,69,65,40,-

Polévky
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l

Hovězí silný vývar s masem a nudlemi *1p,3,7,9
Česneková speciál (vejce,sýr,šunka,krutóny) *1p,3,7
Česneková „smraďulka“ (šunka,tvarůžky,krutóny) *1p,3,7
Gulášová s chlebem *1p,3,7
Dle denní nabídky

44,49,49,49,44,-

Teplé předkrmy
120 g
100 g
1 ks

Konfitovaný vepřový bůček na česneku s křenem a hořčicí, chléb *1p,3,7,10
59,Grilované tvarůžky zapečené farmářskou slaninou, chilli máslo, cibulka,
chléb *1p,3,7
89,Grilovaný hermelín, chléb / toast *1p,3,7
69,-

Hotová jídla
150 g
1/4
150 g
150 g
150 g
150 g

Svíčková na smetaně s brusinkami, citrónem a šlehačkou, houskový knedlík
*1p,3,7,9
145,Konfitované kachní stehno, červené a bílé dušené zelí, knedlíkové duo
(houskový,bramborový) *1p,3,7
205,Zvěřinový guláš zdobený křupavou slaninou a rybízem se škvarkovým
knedlíkem *1p,3,7
145,Vepřová líčka na víně s pažitkovou kaší *1p,3,7,12
145,Moravský vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík *1p,3
135,Rizoto z jasmínové rýže s bílým vínem, kuřecím masem,čerstvou zeleninou
sypané parmazánem *7,12
145,-

Řízky
150 g
150 g
300 g

Kuřecí prsní řízek *1p,3,7
Vepřový řízek z kotletu *1p,3,7
Vepřový řízek z krkovice *1p,3,7

109,109,160,-

Speciality šéfkuchaře Restaurace U Rady
500 g

Grilovaná vepřová uzená žebra, čerstvý křen, hořčice, kyselé okurky,
kozí rohy, chléb *1p,3,7,10
170,-

400 g

Konfitovaný vepřový bůček na česneku, hořčice, křen, kyselé okurky,
feferony, chléb *1p,3,7,10
140,-

1 kg

Pečené vepřové koleno na černém pivě s francouzskou hořčicí, čerstvý křen,
lahůdkové cibulky, kozí rohy, kyselé okurky, chléb *1p,3,7,10
360,-

150 g

Hovězí tatarák z pravé svíčkové, česnek, topinky *1p,3,6,7,10

240,-

Na požádání Vám rádi připravíme „suché“ topinky na grilu.
400 g

Smažené teplé čerstvé bramborové lupínky s tatarskou nebo ďábelskou
omáčkou *10
75,-

200/300 g Vepřová kotleta na grilu s fazolovými lusky v anglické slanině
150,-/170,Ke všem specialitám Vám doporučujeme skvělý zlatý mok z tanku.

Steaky
200 g
300 g
200 g

Kuřecí prsní steak
Steak z krkovice
Hovězí steak - Nový Zéland

109,160,299,-

Ryby
200 g Steak z lososa

*4

180,-

Ke steakům Vám doporučujeme teplé omáčky
75 g Demi Glace s naloženými švestkami ve whisky *9
75 g Smetanová omáčka ze zeleného naloženého pepře *7

55,45,-

Bezmasé jídla
150 g
4 ks
1 por.

Smažený eidam *1p,3,7
Smažené tvarůžky *1p,3,7
Cous – cous s čerstvou zeleninou sypaný sýrem *7
Lahodná k tomuto jídlu je jedna z domácích omáček.
Zeleninové rizoto z jasmínové rýže sypané parmazánem

85,100,85,-

400 g

Šopský salát (paprika, okurka, rajče, balkanský sýr) *7

115,-

400 g

CEASAR salát *1p,3,4,7, 10
(římský salát s dresinkem ze žloutků,ančoviček,parmazánu,krutónky,)

300 g

120,-

Saláty

150g/400g CEASAR salát s grilovaným kuřecím masem

140,170,-

(grilované kuřecí prso, římský salát s dresinkem ze žloutků,ančoviček,parmazánu,krutónky)

Dezerty
1 por.

Jablečný závin z domácího listového těsta s jablky, rozinkami a skořicí,
zdobený šlehačkou *1p,3,7
45,-

Přílohy k jídlům
200 g
200 g
200 g
150 g
150 g
160 g
160 g
200 g
200 g
150 g
100 g
100 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
1 ks
1 ks

Vařené brambory
Šťouchané brambory
Opékané brambory
Americké brambory
Hranolky
Jasmínová rýže
Houskový kynutý knedlík *1p,3,7
Bramborový knedlík *1p,3
Grilovaná zelenina (cibule,paprika,cuketa,lilek)
Šopský salát *7
Kyselé okurky
Kozí rohy
Lahůdkové cibulky
Nakládné kukuřičky
Tatarská omáčka *3,10
Ďábelská omáčka *3,10
Hořčice *10 /
Kečup
Čerstvý křen
Chléb / Toast *1p,3,7
Topinka *1p,3,7

30,30,30,30,30,30,30,30,45,40,20,20,25,25,17,17,15,15,17,5,6,-

Doplňky
1 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.

Strážnické brambůrky
Tyčinky Havlík
Mandle (na přání zákazníka opražíme)
Arašídy
Pistácie
Žvýkačky
Balení jídla s sebou
Balení set (hl.jídlo + polévka)

25,25,50,30,45,15,10,15,-

*Poloviční porci účtujeme 75 % z ceny
*Doba přípravy jídel včetně hotových 20–50 min.
*Při delší přípravě pokrmů budete předem upozorněni obsluhou
*Pokrmy Vám rádi zabalíme s sebou
*Hmotnost masa je vždy udávána v syrovém stavu
*Smluvní ceny
*Změna nabídky vyhrazena
*Po domluvě předem, Vám rádi připravíme pokrmy dle Vašeho přání
*Dětský jídelníček je určen pouze dětem, děkujeme za pochopení
*Přílohy podáváme pouze k hlavnímu jídlu
*Poslední objednávka teplých pokrmů 30 min. před zavřením kuchyně
*Provozní doba kuchyně: po–čt 11:00-22:00 hod.
pá
11:00-23:00 hod.
so,ne 11:30-22:00 hod.
*Možnost soukromých akcí, rodinných oslav
*Rozvoz jídla na soukromé akce
*Zajištění cateringu, garden party aj.

