Jídelní lístek
Restaurace “U Šneka“
Předkrmy
120g Tatarák z lososa s rozpečenou bagetkou

149,-

150g Husí jatýrka s červenou cibulkou, brusinkami a
opečeným chlebem
115,-

Polévky
Zelná polévka s klobásou a zakysanou smetanou 45,Dle denní nabídky

45,-

Saláty
300g Caesar salát s grilovaným kuřecím masem, slaninou,
parmezánem a krutony
165,300g Míchaný zeleninový salát s česnekovou omáčkou a
grilovanou vepřovou panenkou
185,300g Řecký salát s cibulkou, balkánským sýrem a olivami
159,150g Malý přílohový salát z čerstvé zeleniny

69,-

Burgery a tortilly
(pečeme si své domácí bulky)

200g Hovězí Royal burger se smaženým cheddarem, BBQ
omáčkou, slaninou, smaženou cibulkou a steakovými
hranolkami
219,200g Hovězí burger JACK DANIEL´S se sýrem cheddar,
smaženými cibulovými kroužky, anglickou slaninou,
omáčkou Jack Daniel´s a steakovými hranolkami
219,200g Hovězí chilli burger s cheddarem, papričkami
jalapenos, chipotle majonézou a steakovými
hranolkami
219,300g Hovězí Bacon burger s dvojitou porcí slaniny,
cheddaru, pikantní majonézou a steakovými
hranolkami
239,300g Quesadilla s třemi druhy sýra, ledovým salátem,
rajčaty, BBQ omáčkou a zakysanou smetanou
159,300g Tortilla s kuřecím masem, cheddarem, zeleninou a
chipotle majonézou
165,200g Velký Club sandwich s kuřecím masem, cheddarem,
pikantní majonézou, vejcem, slaninou, čerstvou
zeleninou a hranolkami
149,-

Hlavní jídla
200g Steak z hovězí svíčkové s fazolovými lusky na
slanině a cibuli
269,350g Grilovaný vepřový T-bone steak s chorizem, cibulkou
a fazolemi
219,500g Vepřová žebra v domácí BBQ omáčce s nakládanou
zeleninou, hořčicí a chlebem
219,200g Vepřová panenka s jemnou houbovou omáčkou
209,200g Medailonky z vepřové panenky s restovanými
fazolovými lusky, žampiony, cibulkou, slaninou,
papričkami jalapeňos a pepřovou omáčkou
209,200g Kuřecí steak s grilovanou zeleninou a bazalkovým
pestem
189,200g Smažený kuřecí řízek s čerstvou zeleninou 149,200g Komárovský kuřecí řízek plněný anglickou slaninou,
vejcem s tatarským přelivem, sypaný sýrem
189,100g Smažený sýr eidam s tatarskou omáčkou a zeleninou
129,-

Jídla k pivu
200g Míchaný hovězí tatarák s topinkami (6ks) a česnekem
(pokrm je podávaný v syrovém stavu)
215,4ks
1ks

Topinka s pikantní masovou směsí, sypaná sýrem
135,Domácí nakládaný utopenec s cibulí a chlebem
65,-

Deserty
Domácí teplý čokodortík s vanilkovou zmrzlinou a višňovou
omáčkou - doba přípravy 15 minut
95,Vanilková zmrzlina s horkými malinami

75,-

Palačinka se zmrzlinou, malinami a šlehačkou

85,-

Přílohy
200g Šťouchané brambory

40,-

200g Vařené brambory na másle

40,-

200g Domácí americké brambory

40,-

200g Steakové hranolky

40,-

200g Bramborové krokety

40,-

200g Fazolové lusky na slanině s červenou cibulkou
49,200g Grilovaná zelenina s olivovým olejem

65,-

Omáčky a dipy
Domácí tatarská omáčka

25,-

Česneková omáčka

25,-

Pikantní majonéza

25,-

BBQ omáčka

25,-

Kečup

20,-

Pizza ø 33cm
MARGHERITA – tomatový základ, mozzarella, bazalka
135,PIKANTE – tomatový základ, slanina, chorizo, jalapeňos
papričky, beraní rohy, mozzarella, cibulka
175,HAWAII – tomatový základ, mozzarella, šunka, ananas
159,CAPRICCIOSA – tomatový základ, mozzarella, šunka,
žampiony, olivy
169,POLLO – smetanový základ, mozzarella, gorgonzola, kuřecí
maso, cibulka
175,QUATTRO FORMAGGI – smetanový základ, gorgonzola,
mozzarella, hermelín, parmezán
175,-

Přísady na pizzu (50g)
šunka
kuřecí maso
gorgonzola
mozzarella
hermelín
parmezán
slanina
chorizo
+30,-/přísada

jalapeňos papričky
cibule
žampiony
olivy
ananas
+20,-/přísada

Nápojový lístek
Víno

Pivo
Pilsner Urquell
Pilsner Urquell
Gambrinus
Gambrinus
Kozel
Kozel
Birell ovocný
Birell ovocný
Birell světlý (lahev)
Birell polotmavý (lahev)

0,5l
0,3l
0,5l
0,3l
0,5l
0,3l
0,5l
0,3l
0,33l
0,33l

45,35,35,25,35,25,35,25,30,30,-

Likéry a lihoviny (0,04l)
Tullamore Dew
Jack Daniels
Jack Daniels (Honey)
Finlandia
Legendario
Diplomatico
Republica
Havana Club
Captain Morgan
Beefeater
Olmeca silver
Becherovka
Fernet Stock (original, citrus)
Jägermaister
Griotte
Peprmint
Slivovice (Bartida)
Hruškovice (Bartida)
Tuzemák
Polar (jahoda)

70,80,80,60,85,110,50,60,60,60,60,50,50,60,35,35,65,65,35,40,-

Pinot Grigio
Chardonnay
Merlot
Prosecco
+ Vinný lístek na vyžádání

0,2l 55,0,2l 50,0,2l 50,0,1l 35,-

Nealkoholické nápoje
Točená Kofola
Točená Kofola
Točená Kofola
Džbánek neperlivé vody
(s citronem)
Royal Crown cola
Vinea
Tonik Chito
Tonik Chito zázvor
Rauch (broskev)
Džus rozlévaný (dle nabídky)
Rajec (neperlivá, jemně perlivá)

0,3l
0,4 l
0,5l
0,5l
1l
0,25l
0,25l
0,25l
0,25l
0,25l
0,25l
0,3l

26,32,36,20,30,38,38,38,38,38,35,28,-

Káva
Espresso (Reserva)
Espresso Lungo (Reserva)
Vídeňská káva
Caffé Latte (Reserva)
Cappuccino (Reserva)
Turecká káva
Ledová káva (Reserva)

40,40,60,70,50,30,55,-

Teplé nápoje
Čaj Ahmad (ovocný, černý, zelený)
Horká čokoláda (Reserva)
Grog
Horká griotte
Svařené víno

40,60,45,45,50,-

U polovičních porcí účtujeme 70% z ceny jídla.
Informace o alergenech Vám poskytne obsluha

Seznam alergenů:
1 Lepek
2 Korýši
3 Vejce
4 Ryby
5 Arašídy
6 Sója
7 Mléko
8 Skořápkové plody
9 Celer
10 Hořčice
11 Sezam
12 Oxid siřičitý a siřičitany
13 Vlčí bob
14 Měkkýši

