SVATEBNÍ OBĚD NÁVRH 2019

Přípitek:
 Bohemia Demi Sec
 Cinzano Blanco
 Martiny Extra Dry

- láhev cca pro 7os

Polévka:
 Hovězí consomme se zeleninou a domácími játrovými (masovými)
knedlíčky
 Kuřecí vývar -// Kulajda se zastřeným vejcem
 Boršč
 Gulášová

PŘEDKRMY:
Carpacio z červené řepy s kozím sýrem
Marinovaný losos
Zvěřinová paštika v panchete z anglické slaniny, domácí chléb
Vepřová pomazánka z pečeného vepřového bůčku, domácí bagetka
Terinka z kozího sýra v lůžku z marinovaných kachních prsou s domácí
bagetkou
 Anglický roastbeef s křenovým dipem a rukolou
 Variace domácích roládek s mrkvovým pyré






Hlavní jídlo:

 Hovězí svíčková na smetaně, zahuštěná zeleninou, variace domácích
knedlíků (či sólo = houskový, karlovarský, perníkový, žemlový, ..)
brusinkový tatar zdobený domácí šlehačkou
 Pečená vepřová líčka s celerovým pyré a restovanou kořenovou
zeleninou
 Grilované kuřecí prso s houbovým ragů, podávaný s gratinovaným
bramborem
 Čerstvé tagliatelle s kuřecími restovanými nugetkami, omáčkou z
drcených rajčat a sypané parmazánem
 Hovězí kulatá plec pečená na červeném víně, dýňové pyré a domácí
slaninová kroketa se sýrem
 Hovězí kližka špikovaná uzeným špekem, zeleninový ragů, opečená
brambora ve slupce a omáčka z hrubozrnné hořčice
 Kuřecí supreme pečená v pancette, bramborový závin s mazzarelou a
houbovým demiglace

Speciální 3chodové menu
 Domácí vepřová šunka(70g) s křenovým gervais, okurkovým želé a
pečenou řervenou řepou
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi
Domácí svíčková na smetaně zahuštěná zeleninou s domácími knedlíky
(kynutý, perníkový, špekový, žemlový-variace), brusinky
 Kachní terinka s foie gras, kachní carpaccio, fíkové čatní a rakytníková
hořčice
Bramborový krém s čerstvou majoránkou a žampiony
Vepřová líčka na černém pivu, restovaná kořenová zelenina s žampiony,
bramborové pyré s parmezánem

4 CHODOVÉ MENU

Menu 1)
-

Paštika z divoké kachny v panchete ze sušeného uzeného boku,
brusinkový čatní, domácí chléb

-

Kulajda

-

Špikovaná kančí kýta se šípkovou omáčkou, ořechová kroketa,
bramborové placky, sezonní zelenina na másle, dýňová kaše

-

Jablečný závin

-------------------------------------------------------------------------------------------

Menu 2)
-

Carpacio z červené řepy s kozím sýrem

-

Kuřecí vývar

-

300g Krůtí kolínko pečené na červeném víně a rozmarýnu, dýňové pyré a
dušený listový špenát

-

Panna cotta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doufáme, že Vás naše nabídka a výběr zaujala a kdyby jste si náhodou
nevybrali, neváhejte nás kontaktovat, rádi vypracujeme další varianty.
Těším se na Vaši odpověď.
S přátelským pozdravem
Lukáš Zeman
TEL: 776 200 250
e-mail: restaurace.zeman@seznam.cz

