
      Jídelní lístek               Restaurace U Cechu

                          Něco malého dobrého                                                  Maso z vepře

 1 ks Domácí nakládaný hermelín, al.1,7 55,- 200 g Panenská svíčková špikovaná nakládaným  179,-

 2 ks Žíznivé topinky se sýrem, al.1,7 82,- rajčetem a sušenou šunkou, al.1,6,7

 1 ks Utopenec s cibulí, al.1 35,- 200 g Špalíčky z panenky s pečeným jablkem  179,-

 1 ks Grilovaná čabajka, hořčice, křenex, al.1,10 65,- a koňakovo smetanovou šťávou, al.6,7

 300 g Staročeská krkovice na salátu  149,-

z kysaného zelí, al.1,6

                     Něco z lesa 300 g Steak z krkovice s hořčičnou omáčkou  149,-

a cibulovými kroužky, al.6,10

 200 g  Jelení steak s omáčkou ze šípků a brusinek 249,- 200 g Vepřová játra na roštu se slaninovým  119.-

al.1 chipsem, al.1,6

 200g Jelení medailonky s přelivem z hřibů 249,- 200 g Vepřová játra restovaná s rozmarýnem  119,-

al.1,6,7 al.1,6

  Kuře na talíři 

             Svíčková z českých býků 200 g Kuřecí prso opečené s olivami, sušeným  129,-

rajčetem a domácím pestem 

 200 g Biftek s nakládaným zeleným pepřem 279,- 200 g Kuřecí prsíčko zapečené s ementálem  129,-

al.6,7 al.1,7

 200 g Biftek posazený na pikantních fazolích 309,- 200 g Stehení kuřecí steaky se smetanovo-chilli  129,-

al.6 omáčkou al.6,7

 150 g Tatarský biftek, 8x topinka, al.1,3,10 209,- 200g Smažené kuřecí řízečky ze stehýnka  129,-

s parmazánovými hoblinami al.1,3,7

Seznam alergenů: 1.obiloviny (lepek), 2.korýši, 3.vejce, 4.ryby, 5.podzemnice olejná (arašídy), 6.soja, 7.mléko, 8.skořápkové plody (ořechy),

                                                 9.celer, 10.hořčice, 11.sezamová semínka, 12.oxid siřičitý a syřičitany, 13.vlčí bob, 14.měkkýši



      Jídelní lístek                    Restaurace U Cechu

     Ryby               Sladká tečka

 200 g Přírodní filet s candáta na másle al.4,7 219,- Kopečky vanilkové zmrzliny 69,-

 200 g Filet z candáta s omáčkou z bílého vína 219.- přelité horkými malinami a šlehačkou, al.7

al.4,7 Koule vanilkové zmrzliny v oříškové krustě 79,-

        Bezmasá jídla přelitá bílou čokoládou, al.7,8

Panna cotta s hořkou čokoládou, al.7 69,-

 150 g Smažený eidam, tatarská omáčka, al.1,3,7  89,- Kopeček zmrzliny ( čoko,vanilka ), al.7 15,-

 1 ks Smažený camembert, brusinky, al.1,3,7  89,-

               Saláty          Přílohy

 300 g Caesar salát, al.1,3,4,7 129,-  200 g Hranolky 30,-

 300 g Ledový salát s brusinkovým dresingem 119,-  200 g Krokety, al.1,3 35,-

a grilovaným hermelínem, al.7  200 g Domácí americké brambory 35,-

 200 g Štouchaný brambor 40,-

  Jídla na objednání  250 g Grilovaná zelenina na rozmarýnu 55,-

          min.24h předem  200 g Vařené brambory ve slupce s máslem, al.7 30,-

   4 ks Chléb, al.1,3 10,-

Pečená husa,variace knedliků a zelí, al.1,3,7    50 g Tatarská omáčka, al.7 15,-

Pečený anglický rostbif    50 g Kečup 15,-

Kanadský humr, al.8

      Přejeme příjemné posezení a dobrou chuť  kontakt : restauraceucechu@email.cz    tel. 776007263, 725036299

                                                                      9.celer, 10.hořčice, 11.sezamová semínka, 12.oxid siřičitý a syřičitany, 13.vlčí bob, 14.měkkýši 


