(1,3,7) 150g smažený sýrový talíř 100,(1,3,7) 150g gebackener
gemischter kase
100,-

GRILOVANÉ KUŘE
GRILLHENDERL

¼ kuřete s okurkem
39,¼ henderl mit gurke
39,¼ kuřete, příloha (rýže, brambor,
bramborový salát, hranolky
54,¼ henderl mit bellagen (reis, kartoffel
kartoffelsalat, pommes frites
54,¼ kuřete, americké brambory
59,¼ henderl mit bratkartoffel
59,KUŘECÍ PŘÍRODNÍ PRSÍČKA
HUHNERBRUST NATUR

(7) 150g přírodní prsíčka
(7)150g huhnerbrust natur
(7) 150g s nivou
(7)150g mit blauschimmelkase
(7) 150g „Královské“
se slaninou a hermelínem
(7)150g mit speck und camembert
(7) 150g „Bílé tajemství“
s broskví a hermelínem
(7)150g mit pfirsich und camembert
(7) 150g „3 sýry“
eidam, niva a hermelín
(7)150g mit edamer,
blauschimmelkase und camemb.
(7) 150g s broskví a sýrem
(7)150g mit pfirsich und kase
(7) 150g s ananasem a sýrem
(7)150g mit ananas und kase

82,82,92,92,-

SMAŽENÉ ŘÍZKY
GEBACKENE SCHNITZEL

(1,3) 150g kuřecí řízek
90,(1,3)150g huhnerschnitzel
90,(1,3) 250g „MAXI“ kuřecí řízek
150,(1,3)250g „MAXI“ huhnerschnitzel 150,(1,3) 150g smažený vepřový řízek 90,(1,3)150g gebackenes
Schweinsschnitzel
90,1(1,3) 50g česnekový řízek
100,(1,3)150g knoblauchschnitzel
100,(1,3) 250g „MAXI“ vepřový řízek 150,(1,3)250g „MAXI“ schweinsschnitzel 150,-

96,96,-

SMAŽENÉ PLNĚNÉ KUŘECÍ KAPSY

96,96,-

(1,3,7) 200g ,,GORDON“ (šunka, sýr)
108,(1,3,7) 200g „GORDON“ (schinken, kase)
108,(1,3,7) 200g ,,KRÁLOVSKÝ“
(slanina, hermelín)
108,(1,3,7) 200g „KRÁLOVSKÝ“
(speck und camembert)
108,(1,3,7) 200g ,,PÁLAVA“ (šunka, niva)
108,(1,3,7) 200g „PÁLAVA“
(schinken, blauschimmelkase)
108,-

96,96,93,93,93,93,-

SMAŽENÝ SÝR

GEBACKENE GEFULLTE HUHNERSCHNITZEL

GEBACKENER KASE

(1,3,7) 100g smažený sýr
(1,3,7)100g gebackener kase
(1,3,7) 120g smažený sýr se šunkou
(1,3,7)120g geback. kase mit schink.
(1,3,7) 100g smažený hermelín
(1,3,7)100g gebackener camembert
(1,3,7) 120g smažený hermelín se
šunkou
(1,3,7)120g gebackener camembert
mit schinken
(1,3,7) 100g smažená niva
(1,3,7) 100g gebackener
blauschimmelkase

80,80,85,85,88,88,92,92,88,88,-

JÍDLA PRO DĚTI
ESSEN FUR KINDER

(1,3,7) 50g smažený sýr,
hranolky, kečup
(1,3,7) 50g gebackener kase,
pommes frites, ketchup
(1,3,7) Přírodní kuřecí prsíčka
se sýrem, hranolky, kečup
(1,3,7) 80g huhnerbrust natur,
pommes frites, ketchup
(1,3,7) 80g Smažený kuřecí řízek,
brambory, kečup

75,75,75,75,78,-

PŘÍLOHY

ZELENINOVÉ SALÁTY
A 200g míchaný zeleninový salát
B 400g míchaný zeleninový salát
C 400g šopský salát
D 400g kuřecí salát s dresinkem
E 400g míchaný salát se šunkou
a dresinkem
F 400g míchaný salát s kukuřicí
eidamem a dresinkem
Opékaný toast 1 ks

BEILAGEN

40,60,70,80,80,80,3,-

150g americké brambory
150G bratkartoffel
150g americké brambory
s česnekem
150g bratkartoffel mit knoblauch
150g hranolky
150g pommes frites
200g vařené brambory
200g gekochte kartoffel
300g bramborový salát
300g kartoffelsalat
150g vařená rýže
150g gekochter reis
70g tatarská omáčka
(kečup, hořčice) (3)
70g sauce tatar (ketchup, senf)(3)
70g ďábelská omáčka (3)
70g teufelsauce (3)
50g sterilovaný okurek
50g essiggurke
Velká zeleninová obloha
Grosse gemusegarnitur

35,35,40,40,30,30,25,25,25,25,30,30,15,15,20,20,15,15,30,30,-

