JÍDELNÍ LÍSTEK
Penzion Pod Rozhlednou

Studený předkrm:
Utopenec, chléb
Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo
Nakládaný Camembert, pečivo
Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo
Hovězí jazyk, čerstvý křen, hořčice, pečivo

Cena Kč
35,25,39,49,48,-

Teplý předkrm:
Míchaná vejce na špeku (zeleninová obloha, pečivo)
Hemenex (zeleninová obloha, pečivo)
Hermelínový mls, parmská šunka (zeleninová obloha, pečivo)
Topinka se sýrem (eidam)
Topinka se sýrem a vejcem
Topinka s masovou

45,59,69,29,35,83,-

Polévky:
Polévka dle denní nabídky
Hovězí vývar s knedlíčky (na objednávku)
Česneková polévka (na objednávku)

25,-/29,39,39,-

Ryby:
Pstruh s bylinkovým máslem
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Kuřecí maso:
Steak na másle

96,-

Steak na čerstvých bylinkách

105,-

Kuřecí medailonky přírodní

105,-

Kuřecí řízek

100,-

Prso ve smetanové omáčce s bazalkou

120,-

(kuřecí prsní řízek, bazalka, bílé víno, česnek, kečup, smetana)
Směs se zeleninou (čínská směs)

129,-

Prso plněné sýrem s modrou plísní

119,-

Kuřecí prso se sýrovou omáčkou

125,-

Pikantní směs s červenou paprikou

125,-

Vepřové maso:
Panenka plněná sýrem s modrou plísní
Panenka plněná parmskou šunkou
Medailonky

-

159,159,-

přírodní
se skořicí, medem a jablky
se švestkami
na hořčici
139,-

Katův šleh
(vepřová panenka, chilli, červená paprika)

145,-

Vepřový řízek

100,-

Pečená vepřová žebra (pečivo, křen, hořčice, okurek)
(doba přípravy cca 30-40 min – stojí za to, si počkat)

149,-

Hovězí maso:
Nudličky z hovězí svíčkové s brusinkovou omáčkou

220,-

Myslivecká pochoutka
(hovězí svíčková, restovaná cibule, červ. víno)

240,-

Anglický biftek, parmská šunka, sázené vejce
(hovězí svíčková)

260,-

Anglický biftek s fazolkami na slanině
(hovězí svíčková)

260,-

Tatarský biftek ve tvaru rozhledny Vrbice se čtyřmi topinkami

199,-
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Jídlo pro páry (2 osoby):
Statkářova mísa - dva druhy masa, restovaná zelenina na másle, sýr,
plněný brambor (řezy z vepř. panenky + medailonky kuřecí)
299,Sedlákova žebra - pečená vepřová žebra, zelenina, křen, hořčice, pečivo
(doba přípravy cca. 30-40 min. – stojí za to, si počkat)

280,-

Bezmasá jídla:
Smažený sýr eidam
Smažený sýr s bílou plísní malý
Smažený sýr s bílou plísní velký
Smažený sýr s modrou plísní
Sýrová jehla se třemi druhy sýrů (smažená)

76,76,96,96,115,-

V ceně je porce tatarské omáčky.
Omeleta s rajčaty, žampiony, se sýrem Parmezán (dle výběru)

59,-

Chuťovka nejen k pivu:
Topinka se sýrem (eidam)
Topinka se sýrem a vejcem
Topinka s masovou směsí
(chléb, vepřová kýta, cibule, zelenina)
Utopenec, chléb
Chléb se sádlem (cibule, okurek)
Talíř se třemi druhy sýrů, chléb
Nakládaný Camembert, pečivo

29,35,83,35,25,49,39,-

Saláty jako hlavní chod:
Ceasar s kuřecím masem, vejcem a toasty

129,-

(ledový salát, kuřecí steak, smažené vejce, dresing, parmezán)

Salát se třemi druhy sýrů, toasty
(ledový salát, kozí sýr, sýr s modrou plísní, parmezán)

119,-

Salát s kuřecími řízečky s medovo-hořčičným dresingem, toasty
(ledový salát, kuřecí miniřízečky, dresing)

129,-

Salát s kuřecími nudličkami a jogurtovým dresingem, toasty
(ledový salát, kuřecí restované nudličky, dresing)

129,-

Těstovinový salát s kuřecím masem a paprikou

95,-
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Zeleninové saláty
Šopský salát
(paprika, rajče, okurka, balkánský sýr, zálivka)

59,-

Farmářský salát
(paprika, rajče, okurka, jogurtový dressing)

59,-

Míchaný zeleninový salát s olivovo octovou zálivkou

49,-

Dezerty:
Horké maliny
(maliny, vanilková zmrzlina, griotka, máslo)

69,-

Palačinka s marmeládou a šlehačkou, 2 ks

39,-

Palačinka s marmeládou vanilkovou zmrzlinou, vlašskými ořechy a
čokoládou

57,-

Vrbický domácí medovec

35,-

Dětská jídla
Kuřecí plátek s broskví a sýrem

69,-

Krupicová kaše se švestkami

49,-

Těstoviny s cukrem a ořechy (s mákem)

49,-

Kuřecí řízek

59,-

Příloha k dětským jídlům
Vařené brambory
Opečené brambory
Hranolky

15,20,20,-

Poznámka: Dětská jídla podáváme výhradně dětem
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Přílohy:
Vařené brambory

25,-

Hranolky

30,-

Opečené brambory

30,-

Bramboráčky

35,-

Krokety

35,-

Americké brambory

35,-

Opečené brambory se sýrem s modrou plísní

39,-

Pasáčkovy brambory

35,-

Plněný brambor

39,-

Velká zeleninová obloha

40,-

Grilovaná zelenina

49,-

Zelenina na másle

49,-

Topinka

7,-

Poloviční porce jídla je účtována ve výši 70% z ceníkové ceny jídla.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Přejeme Vám dobrou chuť a příjemné posezení v Penzionu Pod Rozhlednou.
Provozovatel: Ing. Pavel Bílek, IČ: 412 48 236
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