Hotová jídla podávaná do 15.30 – 15.11.2018
Polévky
* Poctivá česnečka s olomóckým tvarglem a opečeným chlebem

30,-

* Bramborová s houbami

35,SPECIALITA DNE

* Pomalu pečená hovězí líčka na kořenové zelenině a červeném víně, bramborovo - mrkvové pyré

135,-

Hlavní jídla
* Vepřová plec na žampionech, houskový knedlík

112,-

* Grilovaná vepřová krkovice v rozmarýnové marinádě s pečeným bramborem, česnekový dip

115,-

* Těstoviny s kousky kuřecích prsou, tomaty a strouhaným parmazánem

112,-

* Přírodní vepřová kapsa plněná sýrem a anglicou slaninou, šťouchaný brambor s pórkem

112,-

* Kuřecí biftečky z mletého masa s koriandrovým přelivem, hranolky

109,-

* Grilovaný hermelín s brusinkami na ledovém salátu s rukolou, rozpečený toust

112,-

Po obědě doporučujeme : espresso Delta 29,Klasika, která jest u nás k mání celý listopad
* Pomalu dušené zvěřinové ragů na jalovci, kořenové zelenině a červeném víně,
domácí kulaté bramborové knedlíky
* Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, smažená cibulka

119,98,-

* Smažené kuřecí řízečky v tymiánové strouhance, bramborový salát, citrón

112,-

* Smažené sýrové duo ( eidam, uzený sýr ), vařený brambor, domácí tatarská omáčka

112,-

* Salát Caesar s kuřecím masem, slaninou a hoblinkami parmazánu, krutóny

119,-

Nevařte doma, vaříme dobře – přejeme Vám dobrou chuť

najdete nás i na Facebooku : www.facebook.com/hostinec-u-vodoucha

Lunch meals until 15.30 – 15.11.2018
Soups
* Garlic soup with blue cheese and bread croutons

30,-

* Potato soup with mushrooms

35,Speciality of the day

* Slowly roasted beef cheeks on root vegetables and red wine, potato - carrot puree

135,-

Main dishes
* Pork shoulder on mushrooms, bread dumplings

112,-

* Grilled pork neck in rosemary marinade with roasted potatoes, garlic dip

115,-

* Pasta with pieces of chicken breasts, tomatoes and grated parmesan cheese

112,-

* Natural pork pocket filled with cheese and bacon, mashed potato with leek

112,-

* Chicken steaks of minced meat with coriander, French fries

109,-

* Grilled Camembert with cranberries on iceberg lettuce with rucola, toasted toast

112,-

After lunch we recommend : espresso Delta 29,Classic meals we offer whole November
* Venison ragout on root vegetables and red wine, home-made potato dumplings
* Potato dumplings filled with smoked meat, cabbage, fried onion

119,98,-

* Fried chicken schnitzels in thyme crumb, potato salad, lemon

112,-

* Fried cheese duo (eidam, smoked cheese), boiled potatoes, home-made Tartar sauce

112,-

* Caesar salad with chicken, grilled bacon and croutons, parmesan shavings

119,-

Do not cook at home, we cook well - we wish you a good taste

najdete nás i na Facebooku : www.facebook.com/hostinec-u-vodoucha

