
Jídelní lístek
Pečená masa na grilu s výběrem omáčky

300g Grilovaný Rump steak (1,3,6,7,9,1)

200g Filírovaný hovězí flank steak na grilu(1)

200g Grilovaná vepřová panenka (1,3,6,7,9,10) 

200g Grilovaná vepřová krkovice (1,3,6,7,9,10)

300g Mix grill (Hovězí,vepřové,kuřecí),(1,3,6,7,9,10)

Pepřová omáčka, Brusinková omáčka, Přírodní šťáva, Houbová omáčka

Smažená klasika

150g Smažený kuřecí řízek (1,3,7)

150g Smažený vepřový řízek z krkovice (1,3,7)

150g Smažená kuřecí kapsa se sýrem a šunkou (1,3,7) 

150g Smažené kuřecí Stripsy (1,3,7)

120g Smažený sýr(1,3,7)

120g Smažený Camembert (1,3,7) 

120g Smažené Olomoucké tvarůžky (1,3,7)

150g Smažený květák (1,3,7)

Speciální nabídka
350g Tatranské kuře (1,3,6,7,9,10)

(Kuřecí maso 150g s pórkem,žampióny a cibulí,sýrem,slaninou a 3ks bramboráčky)

400g Kuřecí křídla v pikantní marinádě(10)

Těstoviny 
Tagliatelle s kuřecím masem, cibulí, smetanou a sýrem (1,3,7,6,9,10)

Klasika alá Branžež

150g Přírodní kuřecí plátek (1,3,6,7,10)

150g Kuřecí plátek ´´Florida,, (s broskví a sýrem) (1,3,6,7,10)

150g Kuřecí plátek s nivou (1,3,6,7,9,10)

150g Masová směs se zeleninou 

Hmotnost masa a surovin je udávána v syrovém stavu



Přílohy
200g Hranolky
200g Krokety (1,3,7)
200g Americké brambory
3ks    Bramboráčky (1,3,7)
200g Grilovaná zelenina
200g Čerstvá zelenina
1ks     Tatarka (3,10), kečup
1ks     Chléb

Něco k pivu

Ďábelská topinka se sýrem (1,3,6,7,10)

Pikantní utopenec s chlebem (1,3)

Nakládaný hermelín 1 ks s chlebem
Ďábelský čardáš s chlebem (1,3,10)

Slabý párek 2ks s hořčicí a chlebem (1,3,10)

Smažená klobása 150g s hořčicí a chlebem(1,3,10)

Saláty
350g Caesar salát s kuřecím masem (3,7)

( ledový salát, salátová okurka, rajčata, vejce, kuřecí maso 120g, parmazán, dresing )

350g Zeleninový salát s tuňákem(3,4)

( ledový salát, salátová okurka,  rajčata, olivy, tuňák 100g, vejce, cibule, dresing )

350g Zeleninový salát s nakládaným hermelínem (7)

( ledový salát, salátová okurka, rajčata, cibule, nakládaný hermelín 1ks, dresing )

300g Řecký salát (7)

( rajčata, salátová okurka, paprika, olivy, balkánský sýr )

300g Šopský salát (7)

( rajčata, salátová okurka, papriky, balkánský sýr )

Dezerty
2Ks Palačinka s ovocem, šlehačkou a zmrzlinou (1,3,7,8)

1Ks Horké maliny se šlehačkou a zmrzlinou (1,3,7,6,8)

1Ks Zmrzlinový pohár se šlehačkou a ovocem (1,3,7,8)

Hmotnost masa a surovin je udávána v syrovém stavu
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