ŠTĚDROVEČERNÍ MENU
CHRISTMAS EVE MENU
24.12.2018
Předkrmy / Starters
100g Vánoční paštika s mandlemi a balsamikovou cibulkou s bagetkou
Christmas patée with almond and balsamic onion and baquette
80g Tatarák z červené řepy s bagetkou
Chopped beetroot with baquette
100g Na másle pečená vinná klobása od našeho řezníka
Our butcher's wine sausage baked with butter
100g Houbový kuba
Traditional Czech Christmas meal made from hulled grain and mushroom
Polévka / Soup
Vánoční rybí polévka s petrželovou palačinkou
Christmas fish soup with parsley pancake
Hlavní chod / Main dishes
150g Tradiční smažený kapr s bramborovým salátem
Traditional czech fried carp with potato salad
150g Pečený kapr se švestkovou omáčkou a bramborovým salátem Varhanář
Baked carp, light potato salad Varhanář
150g Husí roláda s lehkým bramborovým salátem Varhanář
Goose roulade with stuffing and light potato salad Varhanář

65,55,55,40,-

45,-

125,125,185,-

Desert / Dessert
100g Domácí vánoční cukroví
Homemade Christmas sweets

45,-

VÁNOČNÍ MENU / CHRISTMAS MENU
Od 25.12. / from 25th Dec
Předkrmy / Starters
100g Vánoční paštika s mandlemi a balsamikovou cibulkou s bagetkou
Christmas patée with almond and balsamic onion and baquette
80g Tatarák z červené řepy s bagetkou
Chopped beetroot with baquette
100g Na másle pečená vinná klobása od našeho řezníka
Our butcher's wine sausage baked with butter
100g Houbový kuba
Traditional Czech Christmas meal made from hulled grain and mushroom
Polévka / Soup
Vánoční rybí polévka s petrželovou palačinkou
Christmas fish soup with parsley pancake
Hlavní chod / Main dishes
150g Tradiční smažený kapr s bramborovým salátem
Traditional czech fried carp with potato salad
200g Pečená krůta na citrusech a lehkým bramborovým salátem Varhanář
Turkey roasted with citrus and light potato salad Varhanář
150g Husí roláda, žemlový knedlík a bramborový špalíček, zelí
Goose roulade, homemade bread dumplings and potato rolls,
stewed cabbage
Desert / Dessert
100g Domácí vánoční cukroví
Homemade Christmas sweets

65,55,55,40,-

45,-

125,195,185,45,-

