JÍDELNÍ LÍSTEK
RESTAURACE NOVÉ ADALBERTINUM

PŘEDKRMY
80 g Carpaccio classico
slabounké plátky hovězí svíčkové s kupičkou parmezánu dochucené balsamikovou redukcí
podávané s bylinkovou bagetou (1,3,7,8)
100 g Filírované kachní prso
do růžova pečené a na tenké plátky nakrájené kachní prso podávané s bylinkovým dipem
a rozpečenou bagetou (1,3,7)
80 g Marinovaný losos
námi marinovaný losos na fenyklovou-citrusovém salátku podávaný s bylinkovou bagetkou

129,-

119,-

129,-

(1,3,4,7,8)

100 g Beef-Tartare
čerstvě nasekaný a namíchaný steak tartar z pravé svíčkové podávaný s česnekovými
topinkami (1,3,6,7,8,10)

149,-

POLÉVKY
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a masem
silný domácí vývar (1,3,7)

39,-

Polévka dle denní nabídky
vždy čerstvá, poctivá domácí polévka

35,-

ČESKÁ KLASIKA
150 g Svíčková na smetaně
klasická česká svíčková podávaná s domácím houskovým knedlíkem (1,3,7,8,9)

149,-

150 g Hovězí guláš
podávaný se špekovým knedlíkem (1,3,7,8,9)

149,-

350 g Domácí bramborové knedlíky plněné uzeným masem
podávané s bílým zelím a restovanou cibulkou (1,3,7,8,9)

139,-

HLAVNÍ CHODY
200 g Hovězí Rib eye steak
odleželá vysoká roštěná podávaná s grilovanými papričkami a kukuřičným klasem (1,8)

279,-

200 g Hovězí Rib eye steak
grilovaný steak podávaný s bylinkovým dipem a paličkou grilovaného česneku (1,7,8)

279,-

200 g Hovězí Beefsteak
steak ze svíčkové z býků z místní farmy položený na hromádce grilovaných rajčat a
lišek provoněný česnekem a bylinkami (1,8)

329,-

200 g Pfeffersteak
steak z hovězí svíčkové z býků z místní farmy podávaný s omáčkou ze zeleného pepře,
smetany a kapky brandy (1,7,8)

319,-

200 g Vepřová panenka
do růžova pečená vepřová panenka podávaná s omáčkou z lišek (1,7,8)

199,-

200 g Vepřové medailonky
podávané s máslovou kukuřicí a grilovanou slaninou (1,7,8)

199,-

200 g Grilované kachní prso
do růžova grilované kachní prso podávané s višňovou omáčkou provoněnou brandy a
tymiánem (1,8)

239,-

200 g Marinovaný kuřecí steak
steak položený na švestkové omáčce provoněný portským vínem a čerstvými bylinkami (1,8)

169,-

200 g Plněná kuřecí prsa
kuřecí prsíčka plněný sušenými rajčaty podávaná s grilovanou zeleninou (1,8)

169,-

300 g Královský špíz
tři druhy masa napíchnuté na meči s cibulí, paprikou a slaninou podávaný se dvěma
druhy teplých omáček a čerstvým pečivem (1,3,7,8)

289,-

TĚSTOVINY
350 g Spaghetti Aglio Olio Peperoncino
chilli paprička, olivový olej, česnek, parmezán, petrželka (1,3,7,8)

139,-

350 g Spaghetti Carbonara
žloutek, slanina, parmezán, petrželka (1,3,7,8)

149,-

JÍDLO PRO DVĚ OSOBY
500 g Chateaubriand
řezy z hovězí svíčkové podávané na stříbře s restovanou zeleninou na másle, dvěma
druhy teplých omáček, pečenými bramborami s bylinkovým dipem a šťouchanými bramborami pečenými ve slanině (1,7,8)

759,-

500 g Mix grill
na stříbře podávaný mix kuřecích, vepřových a hovězích steaků, restovaných fazolek
na slanině, dvěma druhy teplých omáček a opečenými bramborami ve slupce, steakové
hranolky (1,7,8)

699,-

RYBY
200 g Filet z norského lososa
grilovaný filet na olivovém oleji s bylinkami podávaný na hráškových luscích s holandskou
omáčkou a vařenými bramborami sypanými petrželkou (3,4,7)

249,-

SALÁTY
250 g Svěží italský salát
s rukolou, červenou řepou v zakysané smetaně a parmskou šunkou, sypaný parmezánem
a čerstvým křenem (7,8)

149,-

250 g Zeleninový salát
s černými olivami, sýrem feta a sušenými rajčaty (7,8)

129,-

250 g Salát s citrusy a lososem
s čerstvými vykrájenými citrusy a nakládaným lososem (7,8)

149,-

PŘÍLOHY
150 g Zámecké brambory maštěné máslem sypané kudrnkou (7)

39,-

150 g Pečená brambora s bylinkovým dipem (7)

39,-

150 g Štouchané brambory pečené ve slanině

39,-

150 g Americké brambory

35,-

150 g Steakové hranolky

35,-

MOUČNÍKY
Minivětrníčky s borůvkovou omáčkou zdobené šlehačkou (1,3,7)

89,-

Jablka v županu s vanilkovou zmrzlinou zdobená šlehačkou (1,3,7)

89,-

Lívance s borůvkami a sladkým tvarohem

89,-

