Denní jídelní lístek
pondělí 22.10. 2018 • od 11:00 do 14:00

Polévky:

Hovězí vývar s masem a nudlemi
Gulášová

24,28,-

Menu dne: Vývar+ Smažený květák, vařený brambor, tatarka

88,-

Nabídka dne:
500g
300g
150g
120g
120g
150g
120g
120g
120g
120g
120g
200g

1/4Pečená kachna, houskový knedlík, červené zelí
Bramborové noky s kuřecím masem, anglická slanina, smetana, parmazán
Vepřové karé v bylinkové krustě s glazovanou červ.řepou mačkaný brambor
Jehněčí ragů na rozmarýnu se zeleninou, rýže
Smažená kuřecí kapsa se šunkou a nivou, vařený brambor, obloha
Vepřová krkovice na grilu, hranolky, zakysaná česneková smetana
Kuřecí plátek s broskví, šunkou a sýrem, hranolky, obloha (1,7,9,10
Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, hranolky, obloha (1,7,9,10)
Kuřecí plátek se šunkou a nivou, hranolky, obloha (1,7,9,10)
Vepřový plátek s vysočinou a nivou, hranolky, obloha (1,7,9,10)
Jizerský drak (vepřová kýta, hořčice, kečup, křen), hranolky, obloha (1,9,10)
Selský talíř (vepřové, uzené, sekaná) 2 bramboráčky, 2 houskové knedlíky,
2 bramborové knedlíky, zelí, špenát (1,3,7,9,10)

109,98,99,105,99,96,97,93,96,96,96,-

Uzená pečeně s křenovou omáčkou, houskový knedlík
Krůtí guláš, houskový knedlík
Krůtí guláš, 2 bramboráčky, 2 houskové knedlíky, křen
Vepřový vrabec, houskový knedlík, zelí (1,3,7,9,10)
Vepřový vrabec, bramborový knedlík, špenát (1,3,7,9,10)
Vepřový vrabec, 2 houskové knedlíky, 2 bramboráčky, zelí, špenát (1,3,7,9,10)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík
Sekaná svíčková na smetaně, houskový knedlík
Pečené krůtí kostky na česneku, houskový knedlík, zelí (1,3,7,9,10)
Pečené krůtí kostky na česneku, bramborový knedlík, špenát (1,3,7,9,10)
Uzená pečeně, bramborový knedlík, špenát (1,3,7,9)
Uzená pečeně, houskový knedlík, zelí (1,3,7,9)
Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, cibulka
Kynuté borůvkové knedlíky, tvaroh, cukr, máslo

89,90,98,86,88,95,94,79,91,93,84,81,79,73,-

Hotová jídla:
120g
120g
120g
150g
150g
150g
120g
120g
150g
150g
120g
120g
3ks
3ks

Smažená jídla:
150g
150g
100g
100g
120g

Smažený vepřový řízek, vařený brambor, obloha (1,3,7)
Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, obloha (1,3,7)
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka, obloha (1,3,7)
Smažený uzený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka, obloha (1,3,7)
Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka, obloha (1,3,7
Restaurace REPRE Vám přeje DOBROU CHUŤ!

www.restauracerepre.cz

103,-

90,90,88,90,92,-

