JÍDELNÍ LÍSTEK
" KRAJNÍ MEZ "
POLÉVKY
0,33 l Vesnická česnečka
(kostičky uz.boku, eidam, česnek, vaječ.bílek, peč. chleb. kostky)

35,-

0,33 l Knedlíčková s nudlemi a zeleninou

35,-

SPECIALITY NAŠÍ KUCHYNĚ
200 g Kuřecí prso ,,Supreme“ s rukolovým salátem a opečený brambor

189,-

150 g Tatranské kuře
(3 bramboráčky, kuř. maso, žampiony, cibule, pórek, sýr, angl. slanina)

175,-

150 g Smažený kuřecí řízek

115 ,-

250 g Flank steak s bylinkovým máslem a grilovanou zeleninou

285,-

170 g Burger ,,Krajní Mez“, steakové hranolky a naše tatarská omáčka

189,-

300 g Steak ,,Tomahawk“ s pepřovo-smetanovou omáčkou,
šťouchaným bramborem a grilovanými cherry rajčátky

225,-

200 g Grilovaná panenka na pepři s anglickou slaninou

185,-

300 g Krkovička na grilu se staročeskou oblohou
(hořčice,křen,feferonka)

175,-

150 g Tatarský biftek z roštěné , 6 topinek
(vejce, cibule, hořčice, koření)

185,-

1300 g Pečené koleno, hořčice, křen, kyselá okurka, pečivo

225,-

300 g Mexické fazole
(anglická slanina, klobása, cibule, feferonka, paprika, rajčata, česnek,
pórek, kečup, pečivo)

133,-

RYBY
200 g Lososový steak s citronovo-máslovou omáčkou

225,-

300 g Bramborové noky s kousky lososa , špenátem a smetanou

166,-

BEZMASÁ JÍDLA
100 g

Smažený sýr, tatarská omáčka

89,-

100 g

Smažený hermelín, tatarská omáčka

89,-

PRO DĚTI
100 g Smažený kuřecí řízeček

85,-

100 g Přírodní kuřecí prsíčka

85,-

TĚSTOVINY
300 g Penne s kuřecími kousky ve smetanovém kari
(kuř.prsa, pórek, cibule, smetana, kari)

158,-

300 g Penne s listovým špenátem a parmezánem
(špenát, smetana, anglická slanina, česnek)

148,-

SALÁTY
250 g „Caesar salát“
(100g kuř.prsa, salát, parmazán, Caesar dresing, bylinkové krutony)

139,-

300 g Řecký salát
(okurka, paprika, rajčata, led.salát, mar.balkán.kostky, olivy, oliv. olej)

78,-

300 g Šopský salát
(okurka, paprika, rajčata, led. salát, strouhaný balkán. sýr)

68,-

PŘÍLOHY
200 g Hranolky

35,-

200 g Steakové hranolky

39,-

200 g Americké brambory

35,-

200 g Krokety

35,-

200 g Opečené brambory

35,-

200 g Vařené brambory

28,-

150 g Restované fazolové lusky
(anglická slanina, česnek)

55,-

150 g Teplá zelenina
(brokolice, baby karotka, fazolky)

45,-

1 ks

10,-

Bramboráček

70 g Tatarská omáčka, kečup
1 ks

Pečivo

15,5,-

K PIVU
3 ks

Topinky s masovou směsí a křenem

70,-

100 g Nakládaný hermelín s olivami, pečivo

60,-

150 g Marinované balkánské kostičky s olivami

65,-

200 g Pivní prkénko
(50 g klobásy, 50 g eidamu, 50 g balkánu, okurka, olivy)

90,-

MOUČNÍKY
Lívance s parádou ( 3 kusy)

70,-

Medovník

40,-

Zmrzlinové poháry:

Miňonka
Karamel
Horká malina

58,58,64,-

1 kopeček zmrzliny

13,-

Hořická trubička plněná šlehačkou a přelitá čokoládou

25,-

Jídla pro Vás připravili a dobrou chuť přejí šéfkuchaři Matěj Böhm/Marek Novotný
Provoz teplé kuchyně končí ve 20,45 h.

