JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístekˆ

Predkrmy
150g Sýrový talíř
(eidam, niva, hermelín, balkánský sýr, máslo, olivy, pečivo)
100g Zapečený křupavý toast prokládaný parmskou šunkou,
sýrem feta, rukolou a bylinkovým pestem
100g Domácí klobásek podávaný s chlebem, hořčicí a křenem

105,85,58,-

Polévky
0,25l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
0,25l Moravská česnečka se sýrem a opečenými krutony
0,25l Dle denní nabídky (informace u obsluhujícího personálu)

35,35,35,-

ˆ

ˆ

Tradicní moravská kuchyne
0,25l
150g
0,25l
150g

Vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
Moravský vrabec podávaný se zelím a houskovým knedlíkem 125,Vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
Smažený vepřový řízek podávaný s domácím
125,bramborovým salátem

ˆ
ˆ

Zverina
150g Guláš podávaný s cibulkou a houskovým knedlíkem
150g Medailonky na lesních houbách, dukátky, zeleninová obloha
150g Medailonky s pepřovou omáčkou, americké brambory s česnekem, zleninová obloha
150g Řízek smažený v trojobalu podávaný s domácím
bramborovým salátem

125,175,175,135,-

Ryby
150g Filet z lososa přelitý limetkovou omáčkou
150g Filet z aljašské tresky na česneku
200g Pstruh s bylinkami na másle

165,110,145,-

Speciality z masa
1 150g Kuřecí prsíčka s parmskou šunkou gratinovaná
mozzarellou
2 150g Kuřecí medailonky podávané se smetanovou omáčkou
ze směsi lesních hub
3 150g Lehce pikantní směs z kuřecího masa a zeleniny
v tomatové omáčce
4 150g Kuřecí řízek smažený v bramborákovém těstíčku,
salátová obloha
5 150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek
6 150g Kuřecí prsa připravená na farmářský způsob (křupavá
slanina, smažená cibule)
7 200g Grilovaná kuřecí kapsa plněná šunkou, kukuřicí
a taveným sýrem přelitá smetanovou sýrovou omáčkou
8 200g Smažený kuřecí řízek plněný šunkou, sýrem,
hermelínem, domácí klobáskou a zeleninou
9 150g Vepřová panenka podávaná na restovaných zelených
fazolkách se slaninkou
10 150g Grilovaná vepřová panenka přelitá
smetanovou omáčkou z lesních hub
11 150g Vepřová kotletka podávaná se sázeným vejcem přelitá
pepřovou omáčkou
12 200g Smažený vepřový řízek plněný šunkou, sýrem,
hermelínem, domácí klobáskou a zeleninou
13 200g Mix gril s plátky z kuřecích prsou, vepřové kotlety
zdobený slaninkou

145,145,130,145,105,135,145,135,155,145,135,135,155,-

Bezmasá jídla
100g
120g
100g
150g

Smažený sýr
Smažený sýr se šunkou
Smažený hermelín s brusinkovým dipem
Smažené žampióny

75,85,90,85,-

ˆ

Detská jídla
100g Kuřecí prsíčko zapékané s jemnou směsí šunky
a sýra podávané s hranolkami
100g Smažený kuřecí řízeček podávaný s vařenými brambory
maštěnými máslem
100g Smažené kuřecí nugetky v křupavém kabátku
doplněné hranolkami a tatarkou

95,95,95,-

Saláty
150g
150g
150g
200g
250g

Rajčatový salát s cibulkou a zálivkou
Okurkový salát se sladkokyselou zálivkou
Zelný míchaný salát
Šopský míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem
Zahradní salát s kousky smažených kuřecích prsíček
a česnekovo – bylinkovým dressingem, křupavý toast

50,50,45,65,135,-

ˆ

Prílohy
200g
200g
200g
250g
200g
150g
150g
150g
150g
125g
160g
100g
150g
1ks
50g
50g

Vařené brambory s máslem a petrželkou
Restované brambory s cibulkou, slaninou a smetanou
Šťouchané brambory s cibulkou
Domácí bramborový salát s majonézou
Opékané brambory
Smažené bramborové hranolky
Smažené bramborové dukátky
Smažené bramborové krokety
Americké brambory ochucené lisovaným česnekem
Rýže
Houskový, bramborový knedlík
Zeleninová obloha
Grilovaná lahůdková zelenina na másle
Čerstvé pečivo
Tatarská omáčka
Kečup

35,50,40,40,35,40,40,45,40,30,24,15,55,5,15,15,-

Dezerty
1ks
1ks
1ks

Palačinka s nutellou a mandlemi zdobená šlehačkou
Palačinka s horkým přelivem z lesních plodů
a kopečkem šlehačky
Medovník zdobený šlehačkou a čokoládou
Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou
Horké maliny podávané se zmrzlinou a šlehačkou

68,75,50,60,70,-

Pochutiny k pivu,vínu
60g Pražené mandle
200g Čerstvé smažené bramborové chipsy podávané
s pikantním dipem
250g Smažené mini řízečky podávané s chlebem, okurkou a domácí
nakládanou zeleninou Z vepřové panenky
Z kuřecích prsou
1ks Pikantní topinka s masovou směsí zapékaná sýrem
1ks Topinka s česnekem

Gramáž veškerých nabízených pokrmů je uvedena v syrovém stavu.
Na požádání Vám u vybraných jídel připravíme poloviční porce,
účtujeme 70% z normální ceny.
Veškerá jídla Vám také rádi zabalíme s sebou, účtujeme 5,- Kč.

60,65,225,215,60,10,-

Nápojový lístekKáva
Ristretto s mlékem (malé silné espresso)
Espresso s mlékem
Latte Macchiato
Latte Macchiato s příchutí (dle nabídky)
Cappucino
Vídeňská káva
Alžírská káva (káva s vaječným koňakem a šlehačkou)
Česká „turecká“ káva
Ledová káva (espresso, zmrzlina, šlehačka)
Mléko do kávy

35,35,50,50,45,45,55,25,58,5,-

Horké nápoje
Horká čokoláda se šlehačkou (příchuť dle nabídky)
Čaj (ovocný, černý, zelený)
Grog s citrónem (rum 0,04 l)
Svařené víno (0,20 l)
Horké jablko, brusinka (dle nabídky)

50,25,35,35,35,-

0,33l
0,33l
0,33l
0,25l
0,25l
0,20l
0,20l
0,25l

Nealkoholické nápoje
Coca Cola
Fanta
Sprite
Kinley tonic
Kinley tonic ginger ale
Ledový čaj Nestea (dle nabídky)
Cappy džusy (dle nabídky)
Bonaqua (perlivá, jemně perlivá, neperlivá)
Točená kofola

0,30l 15,-

30,30,30,30,30,35,30,25,0,50l 25,-

Nealkoholické míchané nápoje
Virgin Mojito (máta, limety, třtin. cukr, jablečný džus, led, voda)
Virgin Colada (kokosový sirup, ananasový džus, smetana)

Alkoholické míchané nápoje

Mojito (bílý rum 0,04 l, máta, limety, třtinový cukr, led, voda)
Piňa Colada (bílý rum 0,04l, kokosový sirup, ananasový džus, smetana)
Tequila Sunrise (tequilla gold 0,04l, grenadina, pomerančový džus)
Cuba Libre (bílý rum, limetky, coca cola)

Aperitivy

0,5dcl
1dcl
1dcl
1dcl

Campari
Martini
Cinzano
Metropol

58,58,-

80,85,85,85,-

45,45,45,35,-

Starobrno
Starobrno Medium
Krušovice Mušketýr
Březňák
Heineken

Víno bílé

Víno bílé stolní (dle nabídky / 2dcl)
Odrůdová jakostní vína:
Veltlínské zelené 0,7l
Ryzlink Vlašský 0,7l
Müller Thurgau 0,7l
Rulandské šedé 0,7l
Sauvignon 0,7l
Tramín 0,7l
Chardonnay 0,7l

ˆ

Víno cervené

Víno červené stolní (dle nabídky / 2dcl)
Odrůdová jakostní vína:
Frankovka 0,7l
Svatovavřinecké 0,7l
Rulandské modré 0,7l
Modrý Portugal 0,7l

ˆ

10°
11°
11°
11°
12°

Pivo

Víno sumivé

Bohemia Sekt (demi, brut) 0.7 l

0,30l
0,30l
0,30l
0,30l
		

16,16,16,16,-

0,50l
0,50l
0,50l
0,50l
0,50l

27,28,28,28,35,-

30,165,165,165,165,165,165,165,-

30,165,165,165,165,-

225,-

Likéry a destiláty
Baileys 0,4 dcl
Carolans 0,4 dcl
Jägermaister 0,4 dcl
Johnnie Walker 0,4 dcl
Ballantines 0,4 dcl
Tullamore Dew 0,4 dcl
Havana Rum 0,4 dcl
Legendario 0,4 dcl
Bacardi 0,4 dcl
Bucanero 0,4 dcl
Rum Božkov 0,4 dcl
Captain Morgan 0,4 dcl
Tequila (stříbrná, zlatá) 0,4 dcl
Metaxa ***** 0,4 dcl
Beefeater Gin 0,4 dcl
Malibu 0,4 dcl
Vodka Finlandia 0,4 dcl
Vodka Božkov 0,4 dcl
Vodka Amundsen (příchutě dle nabídky) 0,4 dcl
Vodka Koskenkorva Peach 0,4 dcl
Becherovka 0,4 dcl
Fernet Classic 0,4 dcl
Fernet Citrus 0,4 dcl
Stará Myslivecká 0,4 dcl
Griotka 0,4 dcl
Vaječný likér 0,4 dcl
Pitná kohoutková voda s citrónem 0,5 l

50,50,40,50,50,50,45,55,45,55,30,45,50,50,50,45,45,30,35,40,40,30,30,30,30,25,10,-

Těšany 248, 664 54
Tel.: +420 544 248 384
Mobil: +420 602 559 320
e-mail: eva.hrouzkova@seznam.cz

www.marysa-tesany.cz

