AKVÁRKO - " RESTAURACE TAK NĚJAK JINAK"
Doba přípravy minutek je minimálně
Chuťovky
150 g
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks

30 minut.

Chřest zapečený se šunkou, sýrem a smetanou
Míchaná vejce na másle
Topinka s česnekem
Topinka s masovou směsí (kuřecí maso, rajčatová směs, bazalka, strouhaný sýr)
Obložená topinka (šunka, sýr, sázené vejce)

95,49,20,69,69,-

Těstoviny - tradiční metodou ručně vyráběné italské těstoviny z tvrdé pšenice
250 g
Boloňské špagety (mleté maso, rajčatová směs, cibule, bazalka, smetana), parmezán
Zapečené STRIGOLI s kuř.masem, brokolicí, česnekem, smetanou, tomatem, vejcem a sýrem
250 g
250 g
STRIGOLI s kuřecím masem, špenátem, česnekem a smetanou
250 g
STRIGOLI s kuřecím masem, pestem a šunkou v sýrové omáčce
Špagety s opečenou ang.slaninou, česnekem, bílým vínem, smetanou a parmesanem
250 g
Špagety se šunkou, cibulí, česnekem, pestem, a ořechy, uzeným sýrem nebo parmesanem
250 g
250 g
Těstoviny "na sladko" (výběr - mák, tvaroh), máslo, cukr, čerstvá šlehačka

128,128,128,128,128,128,85,-

Drůbeží speciality
150 g
Přírodní kuřecí kapsa plněná nivou, pečená v anglické slanině
150 g
Bramborák plněný kuřecím masem, cibulí, česnekem, kapií a strouhaným sýrem
150 g
Přírodní kuřecí plátek zapečený se šunkou, sýrem a smetanou
150 g
Grilovaná kuřecí prsa s bylinkovým máslem
150 g
Kuřecí prsa v křupavém sýrovém těstíčku
150 g
Mexické kuřecí nudličky (kukuřice, fazole, rajč.směs, chilli, kurkuma)
150 g
Přírodní kuřecí medailonky, na másle restovaná zelenina Indonesia
150 g
Kuřecí prsa na hříbkách (cibule, hříbky, zakysaná smetana)
150 g
Kuřecí nudličky v omáčce z nivy (niva, smetana)

130,134,119,112,112,112,149,139,119,-

Vepřové speciality
150 g
Přírodní vepřová kotleta, sázené vejce
180 g
Medailonky z vepřové panenky v omáčce z praváčků
180 g
Medailonky z vepřové panenky s hermelínem a brusinkami
180 g
Medailonky z vepřové panenky s chřestem a sýrovou omáčkou
180 g
Grilované medailonky z vepřové panenky obalené v domácí anglické slanině
180 g
Lovecké nudličky z panenky (česnek, cibule, žampiony, kapie, šunka, víno)
Nudličky z vepřové panenky se švestkami, mandlemi, medem a koriandrem
180 g
Selský talíř (grilovaná kotleta, kuřecí maso, vepřová panenka, klobása, cibule, angl.slanina, sázené vejce)
300 g

112,159,139,129,125,139,149,199,-

Smažená jídla
90 g
Smažený hermelín
100 g
Smažená niva
100 g
Bramborák plněný tvarůžky
150 g
Smažený kuřecí řízek
150 g
Smažený vepřový řízek
230 g
Smažená jehla s hermelínem, eidamem, vepřovým a kuřecím řízkem

75,75,115,95,95,149,-

Přílohy
180 g
180 g
180 g
150 g
150 g
150 g
2/3 ks
150 g
100g
180 g
100/200 g
35 g
1 ks

45,30,33,-/ 38,33,33,-/ 38,38,33,-/ 38,29,29,67,20,-/ 40,15,3,-

Šťouchané brambory s máslem a praženou cibulkou
Vařené brambory
Opékané brambory/ s česnekem
Hranolky
Americké brambory / s česnekem
Krokety
Bramboráčky
Dušená rýže
Těstoviny nebo houskový knedlík
Na másle restovaná zelenina Indonesia
Zeleninová přízdoba malá / velká
Tatarka nebo kečup nebo hořčice
Pečivo

Poháry

Kopeček zmrzliny 0,06 l
Banánový pohár (banán, zmrzlina, čerstvá šlehačka, čokoládový toping, ořechy)
Horké maliny (maliny, zmrzlina, čerstvá šlehačka, čokoládový toping, ořechy)
Borůvkový pohár (borůvky, zmrzlina, čerstvá šlehačka, vaječný likér, čokoládový toping, ořechy)

15,73,73,73,-

Dezerty
1 ks
1 ks

Borůvkový knedlík (výběr - mák/ořechy/ tvaroh, máslo, cukr, čerstvá šlehačka)
Staročeský medovník, čerstvá šlehačka

40,39,-

Palačinky
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Palačinka s malinami, marmeládou, čerstvou šlehačkou, čokoládovým topingem a ořechy
Palačinka s nutelou, zmrzlinou, čerstvou šlehačkou, čokoládovým topingem a ořechy
Palačinka s banánem, karamelovým topingem, ořechy a čerstvou šlehačkou
Palačinka s borůvkami, marmeládou, čerstvou šlehačkou, čokoládovým topingem, zmrzlinou a ořechy
Palačinka s medem, karamelovým topingem, ořechy a čerstvou šlehačkou

75,75,75,79,75,-

Všechny gramáže uvádíme v syrovém stavu.
Zabalení 1 jídla 5 Kč.

Poloviční porce 75% z ceny.

Rozdělení 1 jídla na 2 talíře nebo talíř navíc 10 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nápojový lístek
Nealkoholické nápoje
0,3/0,5 l Čepovaná Kofola
0,25 l
Pepsi Cola, Mirinda, 7UP, Tonic
0,33 l
Rajec
0,3 l
Voda z kohoutku s citronem
0,2 l
Rauch juice,ledové čaje (sklo)

Destiláty 0,04 l
Zelená
Tuzemák
Vodka
Meruňka nebo Griotte
Broskvová vodka
Borovička
Režná
Bylinná hořká
Myslivec
Fernet
Magister nebo Jelcin
Becher
Finská vodka
Metaxa ***
Gin Beefeater
Jagermeister
Tullamore Dew

16,-/ 27,30,23,20,32,-

Pivo Holba (Bier)
0,5/0,3 l
0,5/0,3 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l

Holba Šerák - světlé výčepní pivo
Gustav 13° polotmavý nefiltrovaný ležák
Pilsner Urquell láhvový světlý ležák
Nealkoholické pivo láhvové světlé
Nealkoholické pivo láhvové polotmavé
Nealkoholický nápoj švestka Bernard

28,- / 20,35,- / 25,40,27,28,35,-

Teplé nápoje
7g
7g
7g
7g
7g
7g
0,2 l
0,3 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l

Espresso nebo Turecká káva / smetana
Espresso se šlehačkou, ledem a zmrzlinou
Vídeňská káva s domácí šlehačkou
Alžírská káva
Cappuccino
Latté
Čaj s medem a citronem
Bylinkový čaj dle nabídky s medem
Svařené víno
Grog
Horký juice Rauch
Babiččin pečený čaj s ovocem

25,25,25,25,25,25,25,25,30,30,30,35,40,40,40,45,55,-

Víno
32,- / 3,55,43,48,40,49,28,35,35,35,39,45,-

Rozlévané víno červené, bílé (0,2l) 30,Metropol 0,1l
30,Bohemia sekt 0,7l včetně otevření
240,Vína v láhvi - cena láhve je bez otevření,
určena pro pultový prodej.
Otevření láhve 0,7l + sklenice
Otevření vlastní láhve 0,7l s vínem + sklenice
Otevření PET láhve 2l s vínem + sklenice

Vína jakostní 0,75l
Vína pozdní sběr 0,75l

40,75,80,-

od 75,od 125,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

