STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK
CHUŤOVKY OD TOMA
1 ks Nakládaný u topenec, pečivo

55,-

200 g Cibulové kroužky s chilli omáčkou

58,-

1 ks Topinka s masovou směsí a sýrem

109,-

Mandle

45,-

Kešu

45,-

Arašídy

25,-

Brambůrky

35,-

Cibulové kroužky

32,-

Sýrové tyčinky

22,-

POLÉVKY
0,3 l Hovězí vývar s masem a nudlemi

40,-

0,3 l Česneková s uzeninou, brambory, vejcem, sýrem a chlebovými krutóny

40,-

0,3 l Valašská kyselice

40,-

HOTOVÁ JÍDLA
150 g Svíčková na smetaně, houskový knedlík

185,-

150 g Hovězí guláš, houskový knedlík (chléb)

175,-

150 g Moravský vrabec, zelí, houskový knedlík

155,-

VEPŘOVÉ MINUTKY
150 g Smažený vepřový řízek

139,-

150 g Vepřový s t eak na grilu s hermelínem a brusinkami

159,-

150 g Olomoucký vepřový plátek (vepřová kotleta, anglická slanina, tvarůžky)

159,-

150 g Vepřový steak

139,-

omáčka ze zeleného pepře

25,-

houbová omáčka

25,-

400 g Grilované koleno bez kosti, hořčice, křen, beraní rohy, kyselý okurek, chléb 3 ks

199,-

650 g Marinovaná masitá žebra, hořčice, křen, beraní rohy, kyselý okurek, chléb 3 ks

255,-

200g Maso dvou barev s anglickou slaninou

179,-

(100g vepřové maso, 100g kuřecí maso, anglická slanina)

KUŘECÍ MINUTKY
150 g Smažený kuřecí řízek

139,-

150 g Kuřecí steak se šunkou a sýrem

159,-

150 g Kuřecí steak se sladkou chilli omáčkou, 3 ks cibulových kroužků

165,-

150 g Kuřecí steak

139,-

omáčka ze zeleného pepře

25,-

houbová omáčka

25,-

150 g Kuřecí řízek Juráš v bramboráku

159,-

150 g Kuřecí tortilla

159,-

(pšeničná tortilla plněná ledovým salátem, zeleninou
a kousky smažených kuř. prsíček s česnekovým dresingem)
RYBY
300 g Tagliatelle s kousky lososa a bazalkovým pestem

199,-

150 g Grilovaný losos s teplou zeleninou bazalkovým pestem

229,-

TĚSTOVINY A ZAPÉKANÉ DOBROTY
300 g Tagliatelle s kuřecím masem, listovým špenátem a parmazánem

149,-

250 g Zapékané tvarůžky (opékané brambory, tvarůžky, šunka, angl. slanina, vejce)

149,-

300 g Tomova miska

149,-

(opékaný brambor, kuřecí nudličky, žampióny, česnek, kečup, cibule, eidam, chilli)
BEZMASÁ JÍDLA
100g Smažený sýr

109,-

100g Smažený hermelín

109,-

100g Smažené tvarůžky

119,-

SALÁTY
250 g Šopský salát

89,-

300 g Řecký salát s olivami

99,-

350 g Salát s kuřecím masem, čerstvou zeleninou a dresingem

149,-

DĚTSKÁ JÍDLA
75 g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory

129,-

75 g Kuřecí mini steak, hranolky, kečup

129,-

75 g Dětský smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka

129,-

1 ks Dětská palačinka se zmrzlinou a ovocem

69,-

BRAMBORÁKY
350 g Bramborák

65,-

Bramborák se směsí sýrů (eidam, hermelín, niva)

149,-

Bramborák s pikantní masovou směsí a zeleninou

163,-

Bramborák s tvarůžkami a klobásou

149,-

PIZZA
Margharita - tomat, sýr, oregano

99,-

Šunková – tomat, šunka, sýr, oregano

145,-

Sýrová – tomat, eidam, niva, hermelín, oregano

145,-

Tvarůžková – tomat, slanina, tvaružky, cibule, sýr

155,-

Pikantní – tomat, poličan, slanina, uz. sýr, tabasco, feferony

155,-

Valašská – tomat, slanina, šunka, klobása, žampióny, sýr, oregano

155,-

Špenátová – smetana, špenát, česnek, slanina, sýr

145,-

S kuřecím masem – kuřecí nudličky, tomat, žampióny, sýr, oregano

155,-

Doblok na pizzu 100 g:
Žampióny, kukuřice, beraní rohy, olivy

20,-

Šunka, angl. slanina, poličan, klobása

30,-

Eidam, hermelín, uzený sýr, niva

30,-

Kuřecí maso, vepřové maso

30,-

PŘÍLOHY
*200 g Vařené brambory s máslem

30,-

*200 g Šťouchané brambory s cibulkou

39,-

*200 g Hranolky

39,-

*200 g Americké brambory

39,-

*200 g Opékané brambory

39,-

*200 g Cibulové kroužky

45,-

1 ks

Houskový knedlík

8,-

1 ks

Pečivo (chléb, rohlík)

6,-

200 g Teplá zelenina

49,-

200 g Zeleninová obloha

45,-

50 g Tatarská omáčka

18,-

50 g Ďábelská omáčka

22,-

50 g Dresing

22,-

50 g Kečup, hořčice

15,-

POHÁRY A DEZERTY
Dětský pohár – tři kopečky vanilkové zmrzliny, lentilky, šlehačka, čokoládový toping

59,-

Horká láska – horké maliny, šlehačka, vanilková zmrzlina

75,-

Palačinky se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou

138,-

Marlenka světlá – medový dort s oříšky

49,-

Marlenka tmavá – medový dort s kakaem

49,-

Další dezerty dle denní nabídky

