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Jídelní lístek 
 

Teplé a studené předkrmy 
 0101 60g Carpaccio roastbeef s parmazánovými lupínky a nasekaným listovým salátem  98,-
   a hořčičnou zálivkou, opečená bagetka   
 0102 100g  Polabští utopenci na vinném octě s hromadou naložené cibule 65,-  
 0103 100g Naložený Hermelín s chilli papričkami a cibulkou 75,-  
 0104 80g Opečené čertovské chleby (2 ks) s masovou směsí sypané sýrem, zelný salátek 85,-  
 0105 150g Domácí škvarková pomazánka s mladou cibulkou, červenou mletou paprikou 85,-  
   a hořčicí, opečený chléb (6ks) 
 0106 80g Tataráček z hovězí svíčkové s topinkami a česnekem (6ks) 145,- 

  
 

Polévky 
 0201  Mělnická česnečka se sýrem, šunkou, vejcem, brambory a krutony 45,- 
   

 0202  Zeleninové consommé 38,- 
    

 0203  XXL Fazolová s klobásou, cibulí, česnekem a křupavými bagetkami (2ks) 65,- 
   
 

Jídla k pivku, vínku, bowlingu 
 0301 60g  Lupínky tvrdého sušeného sýra s ořechy a na kostičky opečeným chlebem 85,- 
    

 0302 200g  Uzeninové prkénko 125,- 
   variace uzenářských výrobků z naší nabídky s křupavými bagetkami (2ks) 
 

 0303 200g  Sýrové prkénko 145,- 
   variace sýrových výrobků z naší nabídky s křupavými bagetkami (2ks)  
 

 0304 400g  Fošna plná miniřízečků (½ vepřové a ½ kuřecí, okurky, beraní rohy) 198,- 
  

 0305 150g   Variace smažených minisýrů s tatarskou omáčkou  115,- 
   (eidam, hermelín) 
 

 0306 6ks  Domácí pikantní bramboráčky a zelňáky (3 + 3) 85,- 
 
 

Saláty  
 0401 250g  Variace listových salátů s kousky grilovaného sýra, parmské šunky, nasekanými 155,- 
   rajčátky, vlašskými ořechy, octem Balsamico a opečenou bagetkou (2ks) 
 

 0402 250g  Ledový trhaný salát s lososem, mladou cibulkou, mandlemi, citronem  155,-  
   jogurtovým dresinkem a opečenými bagetkami (2ks) 

  

 0403 250g  Listový salát s grilovanými kuřecími kousky, křupavou slaninou,  155,- 
   jogurtovo-česnekovou omáčkou, lupínky parmezánu a česnekovými krutony 
 

 0404 100g  Míchaný salát z čerstvé sezónní zeleniny s lehkou zálivkou 55,- 
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Těstoviny 
 0501 300g  Gnocchi / penne s kuřecím masem a listovým špenátem 145,- 

 

 0502 300g  Gnocchi / penne s vepřovou panenkou a hříbkovou omáčkou 165,- 
 

 0503 300g  Gnocchi / penne se sušenými rajčaty a cuketou, sypané parmezánem 130,- 
 
 

Steaky, fláky masa  
 

Steak z hovězí svíčkové na hříbkách servírovaný na zelených grilovaných fazolkách se slaninou 
 0601 250g  320,- 
 0602 400g  480,- 

 

Pfeffersteak z hovězí svíčkové se smetanovo pepřovou omáčkou  
 0603 250g  320,- 
 0604 400g  480,- 

 

Steak z hovězí svíčkové s dijonskou krustou, hořčično medovou omáčkou a cibulovou slámou 
 0605 250g  320,- 
 0606 400g  480,- 

 Všechny steaky z hovězí svíčkové připravujeme dle přání rare, medium nebo well done 
 

Marinovaná vepřová krkovice s grilovanou cibulí  
 0607 250g   185,- 
 
 

Hlavní jídla  
 0701 200g  Špalíčky vepřové panenky na grilu s kaštanovou omáčkou 195,- 

 

 0702 200g  Vepřová panenka plněná anglickou slaninou a česnekem, 210,- 
   s hříbkovou omáčkou a restovaným chřestem  

 

 0703 200g Maxiburger z hovězího masa s křupavým salátem 145,- 
 

 0704 200g  Lososový steak s mandlovou omáčkou 195,- 
 

 0705 1ks  Pečený pstruh na bylinkovém másle, limetková omáčka 175,- 
 

 0706 700g  Grilovaná medová vepřová žebra, čerstvý krouhaný křen zjemněný jablky,  190,- 
   hořčice, zelný salátek  

 

 0707 300g  Jehla plná masa (kuřecí prsa, vepřová panenka, krkovička, slanina, 195,- 
   cibulka, paprika, cuketa) podávané s variací studených omáček  

 

 0708 200g  Přírodní kuřecí medailonky s ragú z červené cibule 165,- 
   cukety a žampiónů na červeném víně a medu 

 

 0709 200g  Grilované kuřecí špalíčky balené v anglické slanině 190,- 
   podávané se smetanovými gnocchi 
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Česká kuchyně  
 0801 150g  Plzeňský hovězí guláš, s červenou cibulkou a variací knedlíků 125,- 
   (houskový, karlovarský, bramborový) 

 

 0802 150g  Špikovaná svíčková na smetaně, brusinkový terčík, karlovarský knedlík 145,- 
 

 0803 150g  Pečený moravský vrabec, červené zelí, bramborový a houskový knedlík 125,- 
 

 0804 1 ks  Pečené vepřové koleno s knedlíkem a hromadou zelí  270,- 
   (ca 1100 g, na objednávku 1 den předem) 

 

 0805 100g  Smažený Eidam, tatarská omáčka 75,- 
 

 0806 100g  Smažený Hermelín, tatarská omáčka 85,- 
 
 

České retro 80. a 90. let  
 0901 150g  Kuřecí steak se sýrem a žampióny 99,- 
 0902 150g  Kuřecí prsíčka na bylinkové šťávě 99,- 
 0903 150g  Cordon bleu (smažená vepřová kapsa plněná šunkou a sýrem) 99,- 
 0904 250g  „Ondráš“ Masová směs v bramboráku 130,- 
 
 

Přílohy  
 1001 200g Opečené brambory 30,- 
 1002 200g Hranolky 30,- 
 1003 200g Pečené brambory v alobalu se zakysanou smetanou 45,- 
 1004 200g Bylinková rýže  30,- 
 1005 150g Grilovaná zelenina (cuketa/lilek, rajče, paprika, kousky kukuřičného klasu) 58,- 
 1006 150g Grilované fazolky se slaninou 48,- 
 1007 100g Čerstvá sezónní zelenina (tepelně neupravené) 50,- 
 1008 200g Fazolové tex-mex 48,- 
 1009 1ks Klas kukuřice 40,- 
 1010 2ks Zelňáky 40,- 

 U pokrmů, kde je příloha uvedena, je cena včetně přílohy.  

 
 

Studené omáčky 
 1101 50g pepřová 25,- 
 1102 50g sweet chilli 25,- 
 1103 50g jogurtovo-česneková 25,- 
 1104 50g barbecue 25,- 
 1105 50g tatarská  25,- 
 

Moučníky, deserty, zmrzlina 

 1201  Domácí jablečný štrúdl s ořechovou zmrzlinou 58,- 
 1202  Ovocné knedlíky s tvarohem a zakysanou smetanou 95,- 
 1203  Zmrzlinový pohár s ořechy, čokoládou a karamelovou polevou 75,- 
 1204  Zmrzlinový pohár s ovocem a horkou lesní omáčkou 75,- 
 1205  Ráno pečený domácí moučník (dle denní nabídky) 25,- 
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Pečivo 
 1301  Ranní houska / rohlík / krajíc chleba-klasik 5,- 
 1302  Čerstvě dopečená křupavá kaiserka nebo bagetka 8,- 
 1303  Opečený toustík 8,- 
 1304  Opečený chlebík  8,- 
 1305  Topinka 8,- 

 
 
 

Ostatní  
 1401 0,5l  Kohoutková voda VEOLIA s ledem a citronem k jídlu zdarma, jinak 25,- 
   Cigarety, doutníky dle nabídky 
   Pochutiny dle nabídky 
   Miska vody pro pejska pro naše zákazníky zdarma 
 1402  Miska granulí pro pejska 30,- 

1403  Jídlo sebou (termoobal) 10,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za Vaši návštěvu 
…a těšíme se na další 

 
Pokud se Vám nelíbilo, napište nám prosím na nazor@ludmila.cz 

Pokud se Vám líbilo, řekněte svým známým  
 

Děkujeme 
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