Motorest Bonaparte
Polévky
0493
0426
0405
0428

0.3 l
0.3 l
0.3 l
0.3 l

Kachní vývar s játrovými knedlíčky /1a,3,7,9/
Česneková se šunkou a vejcem /1a,3,9/
Dršťková polévka /1a,9 /
Kyrysnická kyselice /1a,9/

49,49,55,55,-

Menu

3300 200 g Kuřecí steak Kléber se sýrovou omáčkou /3,7/
215,2016 150 g Pikantní nudličky z vepřové panenky se zeleninou
a žampiony
0710 270 g Pstruh na grilu s bylinkovým máslem /4,7/
1807 150 g Kuřecí nudličky na rozmarýnu s restovanou zeleninou
0808 ¼ s.k. Konfitovaná kachnička na jalovci, dušené bílé zelí,
bramborové a houskové knedlíky /1a,3,7/
2024 200 g Špalky z vepřové panenky s houbovou omáčkou /1a,7/
3012 200 g Hořící kordík, s mandlovou omáčkou flambovaný vodkou
/kuřecí prsíčka plněná šunkou a Camembert s feferonkou//1a,7,8a/
3009 150 g Tatarský biftek ze svíčkové s topinkami a kořením /1a,3/
273,-

199,225,198,249,219,233,-

/ bez tepelné úpravy podávané na přání hosta/

1898
2002
0711
3625
3325
0804
2503

200 g Loštický kuřecí steak se slaninovým chipsem /7/
150 g Smažený vepřový řízek z kotletky /1a,3,7/
200 g Steak z lososa s limetkovo – mátovou omáčkou /4,7,9/
100 g Smažené Olomoucké sýrečky /1a,3,7/
200 g Hovězí steak Bastila s pepřovou omáčkou /1a,7/
150 g Smažený kuřecí řízek /1a,3,7/
150 g Svíčkové medailonky s bylinkovým máslem /7/

3020 200 g Slavkovský špíz flambovaný slivovicí

220,185,325,195,355,189,289,233,-

/ závitky z panenky plněné švestkami a slaninou/

3601 100 g Smažený sýr Eidam /1a,3,7/
3617 200gp Grilovaný polooštiepok s variací listových salátů a
brusinkovým dipem, bylinková bageta /1a,3,7/

155,188,-

3307 200 g Marinovaná vepřová panenka s grilovaným ananasem
2017 250 g Steak z marinované krkovičky
s restovanými fazolkami se slaninou

235,213,-

Motorest Bonaparte
Dezerty

4131 80 g Vanilková zmrzlina s pistáciemi a horkou čokoládou/7,8g/
4137 100 g Domácí jablkový závin s mandlemi a brusinkami,
zmrzlinou a šlehačkou /1a,3,7,8/
4102 80 g Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou /7/
4117 2ks Palačinky s tvarohem a povidly /1a,3,7/
99,-

105,79,85,-

Přílohy
3800
3801
3807
3802
3804
3847
3812
3813
3810
3806
3839
3827

250 g Vařené brambory /7/
250 g Šťouchané brambory se slaninou /7/
250 g Bramborová kaše /7/
200 g Pečené brambory s česnekem /1a/
150 g Bramborové hranolky
150 g Bramborové krokety /1a,3,7/
200 g Houskové knedlíky /1a,3,7/
200 g Bramborové knedlíky /1a,3,7,9,10/
200 g Rýže dušená
150 g Bramboráčky /1a,3,7/
1ks Bagetka s bylinkovým máslem /1a,3,6,7,9,10/
1ks Pečivo /1a,3/

40,45,43,45,45,48,30,30,40,45,38,6,-

Omáčky
3700 50 g Tatarská omáčka /3,7,9,10/
3706 50 g Kečup
3702 50 g Ďábelská omáčka /3,7,9,10/
30,-

20,20,-

3714 50 g Sýrová omáčka

30,-

/7/

3704 50 g Pepřová smetanová omáčka - teplá /7/
30,3712 50 g Brusinková omáčka - teplá

Saláty

3900 220 g Okurkový salát
3901 220 g Rajčatový salát s červenou cibulkou
3903 250 g Šopský salát /7/
Čísla za jídlem označují alergeny, které jídlo obsahuje. Seznam alergenů je k dispozici u obsluhy.

30,-

58,58,89,-

