pondělí - restaurant Kabinet

NA ROZVOZ JÍDEL PROSÍM VOLEJTE do 10hod.
na tel. č. 222 588 406 nebo 602 267 724
600.
703.
720

0,25l Kukuřičný krém
0,25l Frankfurtská polévka s párkem a bramborem
0,25l Hovězí vývar se šunkovým svítkem

DOMÁCÍ LIMO 0,3l:

30,30,30,-

30,-

SALÁTY:
673.

Okurkový salát

30,-

743.

CAESAR SALÁT s grilovaným kuřecím prsíčkem

129,-

( ančovičkový nebo česnekový dressing - vyberte si )
742.

Capresse salát, rozpečená bagetka
( listy salátů, cherry rajčata, mozzarella, bazalkový dressing )

119,-

615.

Lívance s borůvkovou omáčkou a zakysanou smetanou

89,-

750.

150g Hovězí srdce na slanině, rýže
89,::: maso z mladého býka plemene Charolais z našeho domácího chovu :::

888.

150g Masové koule v rajské omáčce, těstoviny ( NEBO houskové knedlíky )

89,-

751.

170g Vykoštěná HOVĚZÍ ŽEBRA pomalu pečená na česneku a bylinkách,
bramborové pyré s hrubozrnnou hořčicí
::: maso z mladého býka plemene Charolais z našeho domácí chovu :::

119,-

000.

Francouzské brambory s uzeným masem, okurka
::: doporučujeme s okurkovým salátem :::

89,-

652.

150g Smažená kuřecí kapsa ( plněná šunkou a sýrem ), bramborová kaše
::: doporučujeme s okurkovým salátek :::

89,-

745.

120g Grilovaná vepřová panenka, BBQ omáčka,
pečené půlky NOVÝCH brambor

99,-

621.

200g Smažené KUŘECÍ PRSNÍ řízečky, bramborové pyré
::: doporučujeme s okurkovým salátem :::

109,-

840.

350g Při nízké teplotě 14hod. pečené VEPŘOVÉ ZADNÍ KOLENO,
bramborové pyré, okurkový salát

139,-

894.

150g Grilovaný OKOUN, grilovaná cuketa s česnekem, bramborové pyré

149,-

TĚSTOVINY:
638.
Linquine s kuřecím masem, černými olivami, čerstvými rajčaty,
oregánem sypané parmazánem

89,-

Ze stálé nabídky:
608.

100g Smažený sýr, vařené pažitkové brambory

79,-

613.

130g Grilovaný hermelín v anglické slanině, vařené pažitkové brambory

85,-

677.

Tatarská omáčka / Kečup / Brusinky

10,-

Rozvoz jídel a krabička je ZDARMA
Objednávka jídel nejpozději do 10.00hod.
Objednávky na tel.č. 222 588 406 nebo 602 267 724

