
Rybí hody ve dnechRybí hody ve dnechRybí hody ve dnechRybí hody ve dnech 26. 26. 26. 26. ––––    31. 10. 201031. 10. 201031. 10. 201031. 10. 2010    
 

Drazí hosté,Drazí hosté,Drazí hosté,Drazí hosté,    
    
vvvv    právě započaté rybářské sezóně, jsme pro Vás připravili speciální nabídku rybích pokrmů.právě započaté rybářské sezóně, jsme pro Vás připravili speciální nabídku rybích pokrmů.právě započaté rybářské sezóně, jsme pro Vás připravili speciální nabídku rybích pokrmů.právě započaté rybářské sezóně, jsme pro Vás připravili speciální nabídku rybích pokrmů.                                
 
Předkrm 

� 70 g 70 g 70 g 70 g Parfait zParfait zParfait zParfait z    uzeného pstruhauzeného pstruhauzeného pstruhauzeného pstruha                                                                                                                                                                            77775555,,,,----    KčKčKčKč 

 

Polévka 

� TTTTradičradičradičradiční rybí polévka sní rybí polévka sní rybí polévka sní rybí polévka s    krutony krutony krutony krutony                                                                                                                                                                         44440,0,0,0,----    KčKčKčKč    

 

Hlavní jídla 

� 150 g 150 g 150 g 150 g FilátkFilátkFilátkFilátko ze štiky na čočkovém o ze štiky na čočkovém o ze štiky na čočkovém o ze štiky na čočkovém salátu salátu salátu salátu                                                                                             210,210,210,210,----    KčKčKčKč    

� 200 g 200 g 200 g 200 g Rybí špíz vRybí špíz vRybí špíz vRybí špíz v    pikantní marinádě pikantní marinádě pikantní marinádě pikantní marinádě ssss    česnekovou česnekovou česnekovou česnekovou omáčkou,omáčkou,omáčkou,omáčkou,    

                                    mačkaný brambor mačkaný brambor mačkaný brambor mačkaný brambor                                                                                                                                                                                                                                                         120,120,120,120,----    KčKčKčKč    

� 150 g 150 g 150 g 150 g Kapří hranolky sKapří hranolky sKapří hranolky sKapří hranolky s    cibulovýmcibulovýmcibulovýmcibulovým    salátem salátem salátem salátem                                                                                             120,120,120,120,----    KčKčKčKč    

a rozpečenou bagetou a rozpečenou bagetou a rozpečenou bagetou a rozpečenou bagetou                                 

� 200 g 200 g 200 g 200 g Amur sAmur sAmur sAmur s    kaparykaparykaparykapary    a grilovanoua grilovanoua grilovanoua grilovanou    zeleninou, zeleninou, zeleninou, zeleninou,                                                                         120,120,120,120,----    KčKčKčKč    

pažitkový brambor pažitkový brambor pažitkový brambor pažitkový brambor                             

                                                           
KKKK    rybím specialitám vřele doporučujeme:rybím specialitám vřele doporučujeme:rybím specialitám vřele doporučujeme:rybím specialitám vřele doporučujeme:    
    

� Muscadet Sur lie, Cuvée Prestiže, Chateau La Perriere           0,75l       0,75l       0,75l       0,75l                       420,420,420,420,----    KčKčKčKč 
(výborné bílé víno s jemnou perličkou z oblasti Val de Loire – Francie) 

� Chardonnay, Znovín – Znojmo                                                0,75l        0,75l        0,75l        0,75l                    191919190,0,0,0,----    KčKčKčKč 
 

� Rosé d´Anjou, Domaine Chupin                                               0,75l           0,75l           0,75l           0,75l           300,300,300,300,----    KčKčKčKč 
 

� Montepulciano d´Abruzzo, Rocca dei Bottari                         0,75l           0,75l           0,75l           0,75l           390,390,390,390,----    KčKčKčKč 
 

 

 

 
 
 

Přejeme příjemně strávený večer a dobrou chuť 
Tel.: +420 387 983 690 

                      


