Jídelní lístek
IX. popíjení svatomartinského 9.11. – 11.11.2018
Na den našich nebo městských akcí je speciální jídelní nabídka, takže klasický jídelní lístek v
tyto dny neplatí.

Svatomartinské bílé,červené,růžové
Polévka – 0,5l

0,7
169,-

0,2
49,-

– 39,-

Doba přípravy cca 30-90 minut a nebo do vyprodání zásob

600-800g Svatomartinská husa, 2 druhy knedlíků, zelí
200g Husí játra restované, příloha
200g Kuřecí prso s limetkou, příloha
200g Kuřecí čína, příloha
300g Kapr smažený, příloha
1ks Pstruh na bylinkovém oleji(Pesto),příloha

- 249,- 148,- 168,- 168,- 168,- 168,-

200g Hovězí svíčková na smetaně,knedlík houskový,brusinkový terč
200g Vepřový nebo kuřecí smažený řízek,příloha,obloha,omáčka
300g Mix gril 3druhů masa,speciální koření,příloha,obloha,omáčka

- 148,- 169,- 228,-

Přílohy: 400g vařené brambory, 300g hranolky, 300g knedlík,
100-200g chlebánek žitný(chléb pšeničný),100-130g rýže speciál(parboiled)
Studené pochoutky k pivu a vínu
Teplé pochoutky k pivu a vínu
100g Škvarky se sádlem,cibule, pečivo – 45,2ks Topinka s česnekem
– 29,100g Matjesy nebo 2ks Utopenec s cibulí,fefer.,pečivo –59,-1ks Topinka ďábelská(100g masová směs)-59,120g Naklád.hermelín s česnekem, pečivo – 55,- 120g Grilovaný hermelín s mandlemi,brusink.,pečivo – 89,Saláty ze zelenin a mas na stolech pánů erbu ruže
350g Salát s řepou,zelím,křenem,sýrem nebo šopský - 79,- 380g Salát matjesový s rajčaty,pórek,kari
380g Salát zelný dvou barev s kuřecím masem,okurkou, hráškem a česnekobylinkovým dresinkem

- 99,- 99,-

Obloha v ceně:150g zeleniny
Omáčky 50g : hořčično křenová omáčka,tatarka,kečup,hořčice -25,(připočítávají se u jídel, kde nejsou v nabídce, u ostatních jsou v ceně)
U některých jídel je možnost polovičních porcí,které se účtují 70% z celkové ceny.Uvedené gramáže jsou
v syrovém stavu.Jídla se vydávají postupně dle objednávek a druhů, doba přípravy je orientační dle náročnosti
pokrmu,který má mít co nejvyšší kvalitu a obsazenosti pivovaru. Případné zdržení nebo doprodání zásob proto
prosíme omluvte.Pokud bude vybráno z klasické nabídky, tak může mít stejně akční nabídka přednost a může se
čekat dle časů v Hodovní nabídce.

Oddávat se nemírnému pití a jídlu, dokud neklesnem

Příští akce :
IX.Pojídání pivovarských ryb únor/březen 2019
Hlavně kapr na různé způsoby a chutě, kapr od odběratelů pivovarského mláta, prostě
rybí víkend, ale nezapomeneme ani na ty, co rybu nemusí…

více na www.vitekzprcice.cz

