Jídelní lístek

Hlavní jídelní lístek

Polévky
0,33l Dle denní nabídky

... 35,00 Kč

Předkrmy
100gr. Pečená mozzerella v anglické slanině s vinaigrette rajčátkem a
70gr.
70gr.
120gr
30gr.

opečeným toastem
Uzený norský losos s citronem a opečenými toasty
Sušená šunka se sušenými rajčaty, olivami a toasty přelité
olivovým olejem
Namíchaný hovězí tataráček s kapari
Originální sýr Roquefort s marinovanou švestkou ve víně,
máslem a opečeným toastem

... 70,00 Kč
... 75,00 Kč
... 85,00 Kč
... 85,00 Kč
... 85,00 Kč

Bezmasá jídla
150gr. Smažený eidam s tatarskou omáčkou

... 90,00 Kč

500gr. Grilovaná čerstvá zelenina s česnekovými toasty

...

130,00
Kč

(lilek, cuketa, paprika, rajčata)
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Ryby
200gr. Tuňák steak připravovaný na olivovém oleji

...

170,00
Kč

200gr. Steak z lososa pečený na čerstvých bylinkách

...

170,00
Kč

150gr. Vepřový smažený řízek s citronem

...

140,00
Kč

150gr. Kuřecí řízek s citrónem

...

130,00
Kč

150gr. Kuřecí řízek obalovaný v mandlovém kabátku

...

140,00
Kč

240gr. Copánek 4007-upletený z hovězího, vepřového a kuřecího masa

...

200,00
Kč

240gr. Vepřové špízky 308 s brusinkovou omáčkou, prokládané

...

200,00
Kč

...

180,00
Kč

...

160,00
Kč

...

160,00
Kč

...

150,00
Kč

...

260,00
Kč

Smažená jídla

Peugeotské speciality

slaninou a cibulkou
220gr. Velký špíz 5008 se třemi druhy masa (kuřecí,vepřové,hovězí),
zeleninou a slaninou
180gr. Kuřecí šavličky obalené v anglické slanině, podávané na
grilované papričce s pikantní studenou omáčkou
180gr. Kuřecí steak na hříbkách s kořením a smetanovou omáčkou
180gr. Restovaná vepřová panenka s anglickou slaninou a žampiony

sypané nivou
200gr. Hovězí steak ze svíčkové
Doporučujeme teplé omáčky:
-s vlašskými ořechy, švestkovými povidly se zástřikem slivovice
-se smetanovou pepřovou
-s kapari a slaninou

2/5
Phoca PDF

Jídelní lístek

200gr. Tatarský biftek s topinkami /8ks/

...

260,00
Kč

...

150,00
Kč

...

150,00
Kč

Saláty
500gr. Salát 407
S kuřecími kousky, černými olivami, smaženými kousky nivy, bylinkovou
omáčkou a krutony.
400gr. Caesar salát
Křehký listový salátek s kuřecím masem, slaninkou, dresinkem sypané
parmezánem

PASTA
Spaghetti aglio olio,peperoncione e prosciutto crudo

... 99,00 Kč

olivový olej, česnek, feferonky, sušená šunka

Penne con salmone

...

110,00
Kč

...

110,00
Kč

...

110,00
Kč

...

110,00
Kč

...

110,00
Kč

losos, smetana, bazalka, tymián

Spaghetti della nonna
kuřecí maso, sušená šunka,červená cibule, česnek, paprika, bílé víno,parmezán

Penne funghi
hříbky, cuketa, česnek, bazalka, lanýžový olej, parmezán

Spaghetti con pollo
kuřecí maso, smetana, parmezán

Spaghetti con pollo e spinaci
kuřecí maso, smetana, špenát listový, parmezán
Pastu připravujeme dle originálních italských receptů

Přílohy k jídlům
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150gr. Hranolky, krokety

... 40,00 Kč

150gr. Vařené brambory maštěné máslem

... 35,00 Kč

150gr. Šťouchaný brambor s cibulkou a slaninou

... 45,00 Kč

150gr. Opečený brambor

... 40,00 Kč

150gr. Restovaný brambor s bazalkou nebo česnekem

... 40,00 Kč

150gr. Rýže dušená

... 35,00 Kč

150gr. Zelené lusky orestované se slaninou

... 50,00 Kč

200gr. Špenát listový se smetanou a česnekem

... 50,00 Kč

150gr. Grilovaná zelenina

... 50,00 Kč

150gr Domácí bramborová kaše

... 40,00 Kč

1ks. Česnekový toast

... 10,00 Kč

Pečivo /košíček/
3ks. Domácí bramboráčky

... 15,00 Kč
... 45,00 Kč

Přílohové saláty
150gr. Okurkový se zálivkou

... 35,00 Kč

150gr. Rajčatový s cibulkou a zálivkou

... 35,00 Kč

150gr. Šopský s balkánským sýrem

... 35,00 Kč

Moučníky
Fondant s čokoládovou zmrzlinou
Palačinka s omáčkou z lesních plodů, sladkou šlehačkou a
čokoládovou polevou
Kopeček zmrzliny
Dort / dle denní nabídky /
Vanilková zmrzlina s horkými malinami

... 65,00 Kč
... 60,00 Kč
... 25,00 Kč
... 45,00 Kč
... 55,00 Kč
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WWW.RESTAURACE-PEUGEOT.CZ
Upozornění!!:
Za poloviční porci hl.jídel učtováno70% z ceny
Smluvní ceny v.č. DPH jsou platné od 1.1.2011
Plátce DPH
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