Jídelní lístek

Restaurace Na Kamenu

CHUŤOVKY

STEAKY

¨

¨

Nakládaný hermelín v cibuli a česneku podávaný 89Kč
s beraním rohem a u nás pečeným chlebem
100g. (1, 3, 7)
159Kč
Tatarák z vyzrálého hovězího masa podávaný
s topinkami a česnekem 100g. (1, 10)

POLÉVKY
¨
¨
¨

Vývar s masem, játrovými knedlíčky a domácími
nudlemi dle nabídky (1, 3, 9)
Staročeská kulajda s houbami a vejcem (1, 3, 7)
Dle nabídky

47Kč

¨

¨

Selský salát s pečenými bramborami, kuřecími
145 Kč
miniřízečky a sýrovým toustem 100g. (1, 3, 7, 9)
Mix listových salátů s marinovanou červenou
145 Kč
řepou, domácím dresinkem, rozpečeným kozím
sýrem obaleným v sezamu a bylinkách podávaný
s bagetou 90g. (1, 3, 7, 9)
125 Kč
Opečená mozzarella ve slanině na mixu salátu
s rozpečenou bagetkou (1, 3, 7, 10) 100g.

¨
¨

¨
¨

Hovězí svíčková na smetaně s domácím
houskovým knedlíkem a brusinkami 150g
(1, 3, 7, 9)
Guláš z hovězích líček s domácím houskovým
knedlíkem a cibulkou 150g. (1, 3, 7)
Konfitovaná kachní čtvrtka s brusinkovým
červeným zelím houskovým knedlíkem a
bramborovými špalíčky 250g (1, 3, 7)
Uzená kotleta, listový špenát, bramborové
placky 150g. (1, 3, 7)
Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, kyselá
okurka 150g. (1,3,7)

¨
¨

149 Kč

Dle nabídky

DOMÁCÍ TĚSTOVINY A NOKY (i bezmasé)
¨

¨

¨
¨

149 Kč
179 Kč

Domácí bramborové noky s vepřovou panenkou, 149Kč/99Kč
sušenými rajčaty ve smetanové omáčce, sypané
parmezánem 100g. (1, 3, 7)
Domácí papardelle s kousky kuřecích prsíček,
139Kč/99Kč
listovým špenátem s česnekem ve smetanové
omáčce, sypané parmezánem 100g. (1, 3, 7)

Bramborové šišky s mákem přelité rozpuštěným
máslem 150g. (1, 3, 7)
Smažený kuřecí řízek s bramborem 100g. (1, 3)

79 Kč
80 Kč

DEZERTY
¨

Čokoládový fondán s karamelizovanými višněmi
a vanilkovou zmrzlinou (1, 3, 7)
Dle nabídky

145 Kč

¨

145 Kč

PŘÍLOHY

Kuřecí špalíky v pikantní marinádě
149 Kč
s chalupářskými hranolky a zeleninovým salátem
500g. (1, 3, 7)
Vepřová žebírka na medu podávaná se zeleným 185 Kč
salátem a rozpečeným chlebem 500g. (1, 3, 7)
215 Kč
Grilované koleno, domácí chléb, křen, hořčice
650g. (1, 10)

¨
¨
¨
¨
¨

Selské hranolky s opečenou slupkou 250g. (-)
Grilovaná zelenina 200g. (1, 9)
Česneková / BBQ omáčka 50g. (7, 10)
Fazolky se slaninou 100g. (-)
Slaninový rozpečený chléb ¼ (1)

¨
¨
¨

Bohemia Chips
Slané oříšky (5,8)
Slané tyčinky (1)

Alergeny jsou uvedeny v závorkách.
Seznam Vám na požádání poskytne obsluha.
Nebojte se zeptat na co máte chuť.

Přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť

225Kč

POKRMY PRO NEJMENŠÍ

POKRMY PODÁVANÉ NA FOŠNĚ
¨

209Kč

RYBY
¨

POKRMY KLASICKÉ ČESKÉ KUCHYNĚ
¨

219Kč

55Kč
25Kč

SALÁTY
¨

Steak z vepřového karé, amerického plemene
Duroc podávaný na hrášku se slaninou
s rozpečenou bramborou a omáčkou
z hrubozrnné hořčice 200g (1, 3, 7)
¨ Vepřová panenka podávaná na grilovanou
zeleninou s opečenými bramborami grenaille
200g. (1, 3, 7)
¨ Flank steak podávaný s fazolky se slaninou
a chilli papričkou podávaný s pečenou
bramborou 200g. (1, 3, 7)

¨

Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu

69 Kč

30 Kč
65 Kč
25 Kč
45 Kč
45 Kč

29 Kč
26 Kč
26 Kč

