
Předkrmy - chuťovky
domácí pečená klobása 65,- kč
- s křenem, hořčicí a chlebem

Toast 60,- kč
- se žampiony, šunkou a zapečený sýrem

Tresčí játra  60,- kč
- s cibulí, máslem a toastem 

Šunková rolka  65,- kč
- plněná křenovou pěnou podávaná s chlebem

sTudené mísy

sýrová mísa 110,- kč
- tři druhy sýrů, máslo a chléb 

obložená mísa 140,- kč
- šunka, sýr, salám, uzená krkovice, máslo a chléb 

Šunková mísa  90,- kč
- dušená šunka, máslo, okurka a chléb  

domácí uzená krkovice  70,- kč
- s křenem, hořčicí a chlebem 

Polévky

domácí hovězí vývar s nudlemi  35,- kč

Polévka dle denní nabídky  35,- kč

hoTová jídla

Pečená vepřová krkovice  95,- kč
- s kysaným zelím a houskovým knedlíkem  

svíčková na smetaně  120,- kč
- podávaná s brusinkami a houskovým knedlíkem

vařená zauzená krkovička   95,- kč
- se švestkovou omáčkou podávaná s bramborovým knedlíkem
  
hovězí guláš  100,- kč
- podávaný s Karlovarským knedlíkem 

jelení guláš na divoko   130,- kč
- s červeným vínem, brusinkami podávaný s variací
  houskových a karlovarských knedlíků

staročeský talíř tři druhy masa  155,- kč
- se zelím, houskovým a bramborovým knedlíkem

děTská jídla

kuřecí mini řízečky  55,- kč
- s bramborovou kaší  

Špagety s kečupem 40,- kč
- sypané sýrem  

Poloviční hotová jídla   50% z ceny

minuTková jídla

řízky
porce masa 200 g

  
smažený kuřecí řízek   120,- kč

smažený vepřový řízek   120,- kč
- podávaný s omáčkou tzaziki 
  
smažený vepřový ,,Gordon Blue‘‘ 155,- kč
- plněný šunkou a sýrem
 
Pikantní řízečky z vepřové panenky    155,- kč
- podávané s chilli omáčkou 

a Teď něco odlehčeného

kuřecí kapsa plněná mozarellou  145,- kč
a sušenými rajčaty 
- podlitá jemnou omáčkou dochucenou bílým vínem
kuřecí kapsa plněná listovým špenátem   145,- kč
- s jemnou omáčkou dochucenou bílým vínem
 
Grilované špalíčky z vepřové panenky   165,- kč
- omáčka z lesních hřibů
   
opečené nudličky z kuřecího masa    135,- kč
- v omáčce z plísňového sýra s vařenou brokolicí

sPecialiTa Podniku

Pivovarská směs z vepřových nudliček  160,- kč
- podlité černým pivem, podušené s pórkem a rajčátky
  sypané balkánským sýrem, podávané s bramboráčky

milánský vepřový řízek  145,- kč
- obalený ve směsi strouhanky a parmazánu podávaný
  s rajčatovou omáčkou a těstovinami 

sTeaky

porce masa 200 g
jako přílohu doporučujeme pečenou bramboru s tzaziki

steak z hovězího roštěnce   165,- kč
- s opečenou slaninou, sázeným vejcem
 
steak z hovězího roštěnce    160,- kč
- s opečenou cibulkou,omáčkou z černého piva
   
steak z vepřové kotlety na žampionech    130,- kč
  
Pikantní vepřový steak  130,- kč
- podávaný s drceným pepřem, chilli a smetanou
 
mix Grill    165,- kč
- z vepřového, kuřecího a hovězího masa

zvěřina

porce masa 200 g

medailonky z jelení kýty  180,- kč
- podlité červeným vínem se žampiony a brusinkovou omáčkou 

medailonky z jelení kýty se žampiony   180,- kč
- s česnekem a smetanou

ryBy

porce 200 g

smažené filety z tresky  110,- kč  

Pstruh na másle   135,- kč
- dochucený bylinkovým pestem

Filátko z lososa    155,- kč
- na lůžku z listového špenátu 

Filátko z candáta    230,- kč
- na lůžku z grilované zeleniny 

Bezmasá jídla

smažený sýr eidam  95,- kč
- s tatarskou omáčkou   

smažený hermelín    95,- kč
- s brusinkovou omáčkou 

smažený špíz    110,- kč
- hlavičky žampionů na špejli prokládané 
  plátky sýra a šunky s tatarskou omáčkou 
 
smažené žampiony     95,- kč
- s tatarskou omáčkou

vaječná omeleta se žampiony a sýrem      85,- kč

TěsToviny

Špagety s boloňskou omáčkou  110,- kč
- sypané parmazánem    

Špagety ,,aglio olio‘‘     85,- kč
- olivový olej, česnek, sypané parmazánem 

zeleninové saláTy

rajčatový salát  60,- kč
- s řeckým jogurtem a rukolou     

okurkový salát      60,- kč
- se sladkokyselou smetanovou zálivkou

velký salát ,,césar‘‘  135,- kč
- s kuřecím masem, opečenou slaninou, krutony, dochucený česnekem 
     
Šopský salát      65,- kč
- rajčata, okurka, paprika, olivový olej, sypaný balkánským sýrem

velký zeleninový salát       110,- kč
- s kuřecím masem, z ledového salátu, papriky, rajčat, okurky, 
  sypaný balkánským sýren  

dresinky - omáčky

Tzaziki  20,- kč
Tatarská omáčka 15,- kč
kari omáčka 15,- kč
česnekový jogurt 15,- kč
chilli omáčka 20,- kč
Brusinky 20,- kč
Teplá žampionová omáčka 25,- kč

zmrzlinové Poháry

zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou  60,- kč   

zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou    65,- kč
- a vaječným likérem 

zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou    65,- kč
- a griotkou
 
„horká láska“     65,- kč
- vanilková zmrzlina, horké maliny, šlehačka

jablečný závin      40,- kč
- se šlehačkou

Palačinky s ovocem a šlehačkou  70,- kč   

Palačinky s ovocem a zmrzlinou    80,- kč

Přílohy k jídlům

hranolky 25,- kč
steakové hranolky 25,- kč
krokety 25,- kč
Pečená brambora   200g 30,- kč
Pečená brambora   200g 35,- kč
- s tzaziki
vařené brambory 25,- kč
Šťouchané brambory 30,- kč
Bramborová kaše 30,- kč
Bramboráčky    3 ks  30,- kč
dušená jasmínová rýže 25,- kč
americké brambory  25,- kč
houskový knedlík  25,- kč
Bramborový knedlík  25,- kč
karlovarský knedlík  30,- kč
Grilovaná zelenina  50,- kč
listový špenát  25,- kč

e-mail: bradovi@penziondaro.cz

tel.: +420 603 256 738

       +420 353 815 142

 



náPojový lísTek

nealkoholické náPoje
Pepsi cola    0,25 l 30,- kč

mirinda orange    0,25 l 30,- kč

Tonic     0,25 l 30,- kč

7uP     0,25 l 30,- kč

mattoni     0,33 l 25,- kč

red Bull plech    0,25 l 50,- kč

juice pomeranč - rozlévané  0,30 l 30,- kč

juice jablko - rozlévané   0,30 l 30,- kč

multivitamin - rozlévané   0,30 l 30,- kč

lipton Tea peach    0,20 l 20,- kč

TePlé náPoje
čaj s citrónem     30,- kč

káva turecká    5 g 20,- kč

esspreso káva     30,- kč

káva vídeňská     40,- kč

káva latté     40,- kč

cappuccino     40,- kč

horká čokoláda   30,- kč

svařené víno    0,20 l 30,- kč

Grog        rum - 0,04 l 30,- kč

mlíčko do kávy        1ks 2,- kč

med          1ks 3,- kč

alkoholické náPoje
Becherovka    0,04 l 40,- kč

vodka Finlandia    0,04 l 40,- kč

vodka Božkov    0,04 l 35,- kč

koskenkorva Peach   0,04 l 35,- kč

Fernet stock    0,04 l 40,- kč

slivovice jelínek    0,04 l 45,- kč
 
Borovička jelínek   0,04 l 35,- kč

Peprmint    0,04 l 25,- kč

Griotte     0,04 l 30,- kč

vaječný likér    0,04 l 30,- kč

Gin Beefeater    0,04 l 45,- kč

rum tuzemský    0,04 l 30,- kč

jägermeister    0,04 l 50,- kč

Whisky johnny Walker   0,04 l 60,- kč

Whisky Balantines   0,04 l 60,- kč

Whisky jim Beam   0,04 l 60,- kč

malibu     0,04 l 45,- kč

Bacardi rum    0,04 l 40,- kč

napoleon    0,04 l 35,- kč

carolains    0,04 l 55,- kč

campari Bitter    0,08 l 70,- kč

cinzano Bianco    0,08 l 60,- kč

cinzano rosso    0,08 l 60,- kč

Tequila olmeca    0,04 l 60,- kč

Pivo
Plzeň 12     0,50 l 40,- kč

Plzeň 12     0,30 l 24,- kč

nealkoholické pivo   0,50 l 30,- kč

velkopopovický kozel   0,50 l 40,- kč
- černé pivo - točené

erdinger    0,50 l 40,- kč

vína
víno červené - rozlévané   0,20 l 35,- kč
- Frankovka

víno bílé - rozlévané   0,20 l 35,- kč
- Müller Thurgau

vína dle nabídky    0,70 l 

Šumivá vína - sekTy
Bohemia sekt bílé   0,75 l 190,- kč

Bohemia sekt bílé   0,35 l 120,- kč


