
Hotel U Branky

POLÉVKY

Vývar s nudlemi a zeleninou0,33 l 35,-

Česnečka se sýrem a krutony0,33 l 40,-

Polévka dle denní nabídky0,33 l 40,-

NĚCO NA ZUB

Klobása s křenem, hořčicí a pečivem1ks 85,-

Nakládaný hermelín, pečivo1ks 75,-

Utopenec, pečivo1ks 40,-

Domácí bramborové chipsy100g 50,-

Domácí bramborové chipsy s česnekovým dipem100g 65,-

Cibulové kroužky s ďábelskou omáčkou150g 65,-

Topinky s ďábelskou směsí sypané sýrem4 ks 145,-

HLAVNÍ JÍDLA

Rumpsteak na zeleném pepři s pečeným bramborem250g 315,-

Steak z vepřové krkovičky se sázeným vejcem250g 199,-

Přírodní kuřecí kapsa s mozzarellou, sušeným rajčetem a bazalkou200g 169,-

Medailonky z vepřové panenky se smetanovo – žampionovou omáčkou200g 189,-

Kuřecí medailonky na žampionech150g 145,-

Smažený kuřecí řízek150g 140,-

Smažený vepřový řízek150g 125,-

Smažené olomoucké tvarůžky, domácí tatarská omáčka100g 130,-

Smažený sýr, domácí tatarská omáčka120g 120,-

Smažený hermelín s brusinkami, domácí tatarská omáčka100g 130,-

Gnocchi s kuřecími kousky, smetanou a listovým špenátem sypané parmazánem300g 169,-

Ostrá vepřová směs s fazolemi, kukuřicí a chilli papričkami150g 139,-

Přírodní vepřová kapsa s cibulí, žampiony, sýrem a šunkou200g 145,-

Pstruh na másle a bylinkách200g 169,-

Krémové rizoto s medailonky z vepřové panenky sypané parmazánem300g 199,-

Salát César (salát, smažené kuřecí kousky, krutony, majonézovo–citronový dresink 

a  parmezán ) 

300g 159,-

Zeleninový salát s grilovaným hermelínem ( trhané salátové listy, cherry rajčata, 

okurka, paprika, rukola, jogurtový dresink ), opečený toast 

300g 189,-

Zeleninový salát s kuřecími medailonky ( trhané salátové listy, cherry rajčata, 

okurka, paprika, kukuřice, rukola, jogurtový dresink ), opečený toast 

300g 189,-

DĚTSKÁ JÍDLA

Kuřecí řízek v kukuřičných lupínkách, hranolky, kečup100g 125,-
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SALÁTY

Rajčatový salát s cibulkou 55,-

Okurkový salát 55,-

Šopský salát 79,-

Řecký salát ( rajčata, okurka, kapie, olivy, fazole, cibule, balk. sýr, sušená rajčata, 

jogurtový dresing ) 

300g 139,-

DEZERTY

Palačinka s lesním ovocem, zmrzlinou a šlehačkou 79,-

Palačinka s nutellou a šlehačkou 69,-

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou 79,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a zakysanou smetanou 79,-

Teplý čokoládový dortík s vanilkovou zmrzlinou 89,-

Zmrzlinový pohár s ořechy a karamelem 89,-

Dezert dle denní nabídky

PŘÍLOHY

Vařený brambor 32,-

Bramborové plátky 35,-

Americké brambory 35,-

Domácí bramboráčky4ks 45,-

Hranolky 35,-

Krokety 38,-

Šťouchaný brambor 45,-

Dušená rýže 35,-

Teplá míchaná zelenina 45,-

Pečivo1ks 4,-

Kečup 10,-

Křen 10,-

Hořčice 10,-

Domácí tatarská omáčka 18,-

Ďábelská omáčka 20,-

INFORMACE O OBSAŽENÝCH ALERGENECH POSKYTNE OBSLUHA NA VYŽÁDÁNÍ 

ZÁKAZNÍKA 

ZA POLOVIČNÍ PORCE ÚČTUJEME 70% Z CENY
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