
Denní jídelní lístek          púterý 

středa 17.5. 2023 od 10.30 do 14.30 
 

Polévky: 
 Hovězí vývar s masem a nudlemi 29,-                         
 Boršč 39,- 
Menu dne: 
          Vývar + Segedinský guláš,,Speciál“, houskový knedlík 130,- 
Denní nabídka:   
300g Těstoviny s kuřecím masem, anglická slanina, smetana, parmazán 146,- 
150g Panenské medailonky se smet.-pepřovou omáčkou, hranolky, obloha 159,- 
150g Vepřová kotleta s anglickou slaninou a uzenou nivou, opečený brambor, obloha 152,- 
150g Pikantní kuřecí směs se zeleninou, rýže, obloha 146,- 
150g Vepřová krkovička na grilu, hranolky, česneková smetana 145,- 
150g Kuřecí plátek zapečený se šunkou, broskví a sýrem, hranolky, obloha 145,- 
150g Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, hranolky, obloha (1,7,9,10)  145,- 
150g Kuřecí plátek se šunkou a nivou, hranolky, obloha (1,7,9,10)  145,- 
150g Jizerský drak (vepřová kotleta, hořčice, kečup, křen), hranolky, obloha (1,9,10)  145,- 
150g Vepřový plátek s vysočinou a nivou, hranolky, obloha 145,- 
200g Selský talíř (vepřové, uzené, sekaná) 2 bramboráčky, 2 houskové knedlíky, 
 2 bramborové knedlíky, zelí, špenát (1,3,7,9,10)  145,- 
Hotová jídla:  
150g Hovězí vařené, koprová omáčka, houskový knedlík 140,- 
150g Guláš,,Petra Voka“ houskový knedlík 136,- 
150g Guláš,,Petra Voka“ 2 houskové knedlíky, 2 bramboráčky, křen 144,- 
150g Vepřový vrabec, houskový knedlík, zelí (1,3,7,9,10)  130,- 
150g Vepřový vrabec, bramborový knedlík, špenát 136,- 
150g Vepřový vrabec, 2 houskové knedlíky, 2 bramboráčky, zelí, špenát (1,3,7,9,10)  140,- 
150g Pečené krůtí kostky na česneku, houskový knedlík, zelí 132,- 
150g Pečené krůtí kostky na česneku, bramborový knedlík, špenát 141,- 
150g Svíčková na smetaně, houskový knedlík 145,- 
150g Sekaná svíčková na smetaně, houskový knedlík 130,- 
150g Uzená pečeně, bramborový knedlík, špenát (1,3,7,9)  135,- 
150g Uzená pečeně, houskový knedlík, zelí (1,3,7,9)  130,- 
2ks Vařené vejce, koprová omáčka, vařený brambor 130,- 
3ks Kynuté borůvkové knedlíky, tvaroh, cukr, máslo 130,- 
3ks Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, cibulka 130,- 
Smažená jídla: 
150g Smažený vepřový řízek, vařený brambor, obloha (1,3,7)  140,- 
150g Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, obloha (1,3,7)  140,- 
100g Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka, obloha (1,3,7)  139,- 
100g Smažený uzený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka, obloha 139,- 
120g Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka, obloha (1,3,7)  145,-
  

                www.restauracerepre.cz 

!!!! Nepřijímáme platební karty !!!! 

http://www.restauracerepre.cz/

