JÍDELNÍ LÍSTEK
NAŠE SPECIALITA
Paella – tradiční španělský pokrm servírovaný v pánvi
PAELLA VALENCIANA - pokrm ze šafránové rýže s mořskými plody, kuřecím masem,
tygřími krevetami a zeleninou
63. Paella Valenciana (700 g masa a mořských plodů) pro 2 – 4 osoby

750,-

PAELLA CAMPESINA - pokrm ze šafránové rýže s kuřecím masem, vepřovou panenkou a zeleninou,
65. Paella Campesina (600 g masa) pro 2 – 4 osoby
520,U nás vždy pouze čerstvě připravená a proto je její příprava delší!

HLAVNÍ CHODY – MASO A MOŘSKÉ PLODY
70. Pikantní kuřecí soté se zeleninou, chilli,
green curry a kokosovým mlékem 200 g

129,-

71. Steak z kuřecích prsíček se sýrovou omáčkou 200 g

129,-

72. Kuřecí řízek smažený v kukuřičném těstíčku 200 g

129,-

73. Steak z vepřové krkovičky s jalapeños salsou 250 g

139,-

74. Vepřová panenka se zeleninou na pánvi 200 g

189,-

75. Steak z vyzrálého hovězího knuckelu s BBQ salsou 250 g

249,-

76. Mexická pšeničná tortilla s hovězím „Chilli con carne“,
cheddarem a nachos

169,-

77. Hovězí burger se slaninou a sýrem, alioli salsa 200 g

169,-

78. Grilované krevety (vyloupané) s guacamole salsou a nachos 150 g

179,-

79. Salsy / omáčky /
alioli - česneková omáčka,
pikantní jalapeños salsa,
BBQ salsa
tatarská omáčka
guacamole salsa z avokáda
sýrová omáčka

33,-

Přílohy
80. Dušená rýže
81. Bramborové hranolky
82. Vařené brambory s máslem
83. Opékané bbq brambory
84. Fazolové lusky se slaninou a česnekem
85. Patatas bravas
86. Pečivo

25,35,35,35,45,45,25,-

TĚSTOVINY, BURRITO, BEZMASÁ JÍDLA, SALÁTY
87. Čerstvé těstoviny s kuřecím masem, špenátem, smetanou a česnekem 129,88. Čerstvé těstoviny s hovězím masem, chilli a zeleninou

139,-

89. Maxi burrito z pšeničných placek plněných chilli vepřovou panenkou,
kuřecími prsíčky, vejcem, rýží, cheddar sýrem,
zeleninou a zakysanou smetanou

189,-

90. Smažený sýr eidam, tatarská omáčka 120 g

119,-

91. Zeleninový salát se smaženými sýrovými nugetkami

149,-

92. Zeleninový salát s grilovaným kuřecím masem

149,-

Gramáže masa jsou uvedeny v syrovém stavu.
Pro děti nabízíme poloviční porce na vybraná jídla za 70 % ceny uvedené v jídelním lístku.

DEZERTY A ZMRZLINY
93. Dezert dle aktuální nabídky

89,-

94. Dezert ze smaženého listového těsta s malinovou omáčkou

69,-

95. Vanilková zmrzlina s horkými malinami a šlehačkou

79,-

96. Kokosové tartufo se šlehačkou (zmrzlinový dezert)

69,-

97. Čokoládové tartufo se šlehačkou (zmrzlinový dezert)

69,-

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativním označování
dle směrnice 1169/11 EU pro jednotlivá jídla z jídelního lístku je k dispozici u obsluhy.

