PŘEDKRMY
Grilovaný kozí sýr v anglické slanině, čerstvá rukola, brusinky,
bylinkový toust
140 Kč
Zvěřinová paštika, hruškovo-brusinkové chutney,
pražené mandle, rozpečený chléb
125 Kč
Schwarzwaldská šunka, smetanový křen, bylinkový toust
105 Kč

POLÉVKY
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudle,
zelenina julienne
45 Kč
Krémová cibulačka, restovaná slanina, bylinkové krutony
59 Kč

HOVĚZÍ MASO
250 g Hovězí biftek, pepřová omáčka, steakové hranolky
355 Kč

250 g Filírovaný flank steak, lyonské brambory
295 Kč

200 g Nudličky z hovězí svíčkové s restovanou zeleninou,
jasmínová rýže
295 Kč

200 g Tatarský biftek z pravé svíčkové, 5 ks topinek
285 Kč

200 g Ciabatta s trhaným hovězím masem, bazalková
omáčka, steakové hranolky
225 Kč

VEPŘOVÉ MASO
200 g Špikovaná vepřová panenka v mandlovo-tymiánové
krustě, šťouchané brambory s jarní cibulkou
240 Kč

300 g Vepřová krkovička na kouřové soli s loveckou omáčkou,
restované grenaille
235 Kč

200 g Grilované medailonky z vepřové panenky, špenátové
rizoto z jasmínové rýže zjemněné smetanou
245 Kč

300 g Gratinované noky s vepřovou panenkou a houbami,
smetanová omáčka, parmezán
240 Kč

DRŮBEŽÍ MASO
200 g Plněné kuřecí prsíčko, grilovaná zelenina se sezamem
240 Kč

200 g Kuřecí prsíčko, smetanovo-lišková omáčka,
bramborové placky
235 Kč

250 g Filírovaná kachní prsa s glazovanou baby karotkou, dip
z pečeného česneku, smažené bramborové slupky
235 Kč

200 g Krůtí prso sous-vide, bramborovo-houbové krokety,
cibulový dip
230 Kč

RYBY
200 g Grilovaný norský losos, špenátové brambory
zjemněné smetanou
285 Kč

SALÁTY
300 g Salát Caesar – grilovaná kuřecí prsa, římský salát,
slanina, krutony, parmezán
180 Kč
300 g Grilovaný uzený pološtiepok s trhaným listovým
salátem a macerovanými brusinkami
175 Kč

VEGETARIÁNSKÁ JÍDLA
300 g Gratinované bramborové noky s houbami,
smetana, parmezán
195 Kč
300 g Bramborové noky s cherry rajčaty, brokolicí a černými
olivami ve smetanové omáčce
205 Kč
300 g Špenátové rizoto s grilovaným kozím sýrem
215 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
100 g Kuřecí steak, hranolky
135 Kč

MOUČNÍKY
Pavlova s jahodovým coulis a mascarpone
115 Kč
Crème Brûlée
95 Kč
Zmrzlinový pohár, lesní ovoce, šlehačka
120 Kč
Čokoládový fondant, jahodová omáčka, čerstvé ovoce
110 Kč

PŘÍLOHY
Vařené brambory
Šťouchané brambory
Bramborové placky
Steakové hranolky
Rýže jasmínová
Grilovaná zelenina
Pečivo
Tatarská omáčka
Kečup
Pepřová omáčka

30 Kč
35 Kč
45 Kč
45 Kč
40 Kč
65 Kč
20 Kč
25 Kč
20 Kč
45 Kč

Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou
k dispozici na vyžádání u obsluhy.
Je účtováno 75 % ceny za poloviční porci.
Jídla je možné si odnést s sebou v připravených boxech.

Wi-Fi
Název: U Blanickych rytiru
Heslo: Miladada

