Jídelní lístek
Předkrmy, nebo jen tak na malý hlad….
1) 2 ks Gratinovaný kozí sýr s medem a pečenou bagetkou ……….99,2) 1 porce Domácí paštika z husích jatýrek podávaná s brusinkami
a Deštenským chlebem……… 85,3) 1 porce Škvarkové mazání s Deštenským chlebem a kyselou okurkou ……….69,4) 200g Řezníkova tlačenka s cibulkou, octem a Deštenským chlebem ……….79,-

5) 70g Sklenička vepřového masa ve vlastní šťávě s Deštenským chlebem ……….75,-

Polévky
6) Silný hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi ………. 55,7) Oukrop z chlívku (česnečka z Orlických hor)………. 55,-

Pro kůzlátka …….
8) 100g Kuřecí řízeček, mačkané brambory s máslem ……….99,9) 75g Svíčková na smetaně, houskový knedlík……….99,-

Od mlsné kozy…………………..s masem i bez
10) 150g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík,
brusinkový terčík……175,11) 150g Vepřové výpečky, kysané zelí, bramborové špalíčky……….155,12) 300g Vepřová flákota válená v koření, batátové hranolky,
barbecue omáčka, maminčin salát…….255,13) 200g Kuřecí steak na pomerančovém pepři, zeleninka na másle,
šťouchané brambory……225,14) 200g Rampušákův mls s domácími bramboráčky………………..229,(kuřecí a vepřové maso, cibule, paprika, omáčka z černého piva, kečup, tabasco)

15) 300g Cesar salát s grilovaným kuřecím masem, hoblinami
parmezánu, bylinková bagetka……….165,-

16) 250g Tagliatelle se sušenými rajčaty, bazalkou
a hoblinami parmezánu……..149,-

17)350g Restovaná zelenina míchaná s lučinou,
sypaná perličkami kozího sýra,

podávaná s bylinkovou bagetkou………….165,-

Malé saláty……….

18) 200g Míchaný salát s balkánským sýrem ……….75,19) 120g Maminčin zelný salát ……….45,-

Z kozí cukrárny ……
20) 1ks Domácí štrůdl s čerstvou šlehačkou ……….55,-

21) 7ks Bramborové šišky plněné mákem, sypané makovým cukrem,
přelité rozpuštěným máslem…….95,-

22) 2 ks Palačinky s naší marmeládou, sypané cukrem, zdobené čerstvou
šlehačkou ……….95,-

23) 2 ks Palačinky s nutelou, sypané cukrem, zdobené čerstvou
šlehačkou ……….125,-

24) Pohár Kozí chlívek (čerstvé ovoce, zmrzlina, čerstvá šlehačka) ….79,25) Pohár pro kůzlátka (čerstvé ovoce, zmrzlina, čerstvá šlehačka) …….55,-

Alergeny na vyžádání u obsluhy
Doba přípravy pokrmů je závislá na obsazenosti restaurace
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám dobrou chuť

