Restaurace a penzion „U Kapličky“

Jídelní lístek
Předkrmy
80 g Carpaccio z pravé hovězí svíčkové, toust (1,3,7)

115,-

100 g Caprese – mozzarella, cherry rajčátka, bazalkové pesto, toust (1,3,7)

95,-

80 g Restované krevety na salátu z rukoly, cherry rajčátka, toust (1,2,3,7)

105,-

Polévky
Dle denní nabídky

35,-

Speciality
150g Anglický roastbeef s pepřovou omáčkou (1,7,10)

195,-

200g Hovězí flank steak s omáčkou ze zeleného pepře (1,7,10)

215,-

200g Hovězí flank steak s glazírovanou cibulkou (1,12)

215,-

250g Grilovaná žebra na medu, sterilovaný okurek, křen, chléb (1,10,12)

155,-

200g Špíz z hovězí svíčkové a kuřecích prsíček prokládaný pancettou
(italská slanina), (1,7,)

195,-

Hovězí maso
200 g Biftek z pravé svíčkové na hříbkovém soté (1,7)

260,-

200 g Biftek z pravé svíčkové na restovaných fazolkách (1,7)

260,-

200g Biftek z pravé svíčkové s pepřovou omáčkou (1,7)

260,-

200g Biftek z pravé svíčkové s brusinkovou omáčkou (1,7)

260,-

200 g Steak z argentinské roštěné s omáčkou z černého piva (1)

215,-

200 g Steak z argentinské roštěné s Tako omáčkou (ostrá), (12)

215,-

200g Steak z argentinské roštěné se sýrovou omáčkou (1,7)

215,-

150 g Tatarák z hovězí svíčkové, 6 ks topinek (1,3,7,10)

210,-

Vepřové maso
200 g Vepřová panenka plněná špenátem a ricottou (1,7)

175,-

200g Vepřová panenka plněná anglickou slaninou a chřestem s omáčkou z lišek (1,7) 175,200 g Medailonky z vepřové panenky s prosciuttem a marsalou (1,7)

175,-

200 g Steak z vepřové krkovice v medové hořčičné marinádě (1,7,10)

155,-

200 g Pikantní steak z vepřové krkovice s česnekovým dipem (1,7)

155,-

150 g Plumlovský řízek- vepřová kotleta v těstíčku, sázené vejce,
klobása, sýr, kečup (1,3,7,)

145,-

200g Vepřová kotleta po selsku (anglická slanina, klobáska, zelí, smetana), (1,7,12)

165,-

150g Pikantní vepřová směs (cibule, slanina, česnek, paprika, kečup) , (1,7,)

120,-

Drůbeží maso
200 g Kuřecí steak na gratinované zelenině (7)

155,-

150 g Kuřecí Ondráš s italským zeleninovým salátkem (1,3)

135,-

150 g Kuřecí kapsa plněná tvarůžky, šunkou a cibulí

135,-

(1,7)

150 g Kuřecí medailonky s bylinkovým máslem (1,7)

105,-

200 g Gratinovaný kuřecí steak zapečený s mozzarellou a rajčaty (1,7)

155,-

200g Krůtí steak na brusinkové omáčce (1,7)

170,-

150g Závitek z kuřecího masa (špenát, prosciutto, mozzarella), (1,7)

165,-

Omáčky k masu
40 g tatarská omáčka (3,6,7,10)

19,-

40 g pikantní omáčka s česnekem a chilli (3,6,7,10)

19,-

40 g kečup

19,-

40g g houbová
40g pepřová

35,-

( 1,7 )

35,-

(1,7,10)

40g brusinková (1)

35,-

40g sýrová

35,-

(1,7)

Zapékané misky
350g Gratinované brambory s houbami, vepřovou panenkou, sušenými rajčaty
a nivou (1,7)

165,-

350 g Brokolice zapečená s nivou v sýrové omáčce

105,

(7)

350g Zapečené brambory s kuřecím steakem baleném v parmské šunce, houby,
parmazán, slanina, cibule (1,7)

145,-

Těstoviny
350 g Špagety Carbonara – angl.slanina,česnek,smetana,vejce,parmazán (1,3,7)

115,-

350 g Penne se špenátem, lososem, sypané parmazánem (1,3,4,7)

135,-

350g Penne s kuřecím masem a houbami, sypané parmazánem (1,3,7)

125,-

Velké saláty
350 g Caesar salát (římský salát, anglická slanina, kuřecí maso, vejce, parmezán
krutony) (1,3,7)

119,-

350 g Italský salát s restovanými tygřími krevetami, jogurtový dresing, toust

135,-

(1,2,7)

350 g Riminy salát (těstoviny, cherry rajčátka, kukuřice, rukola, rajčatové
pesto, kuřecí maso, parmezán) (1,3,6,7)

135,-

350 g Salátový mix s mozzarellou a prosciuttem, černé olivy, jogurtový
dresing, toust (1,3,7)

130,-

Malé saláty
150 g Šopský salát (7)

50,-

150 g Řecký salát s balkánským sýrem, olivy (7)

50,-

150 g Okurkový salát

35,-

150 g Rajčatový salát

35,-

Ryby
200g Steak z lososa se špenátem a smetanou

(1,4,7)

215,-

200 g Steak z lososa na gratinované zelenině (4,)

215,-

200 g Steak z lososa s citronovou omáčkou (1,4,6,7)

215,-

100 g Pstruh na bylinkovém másle (4,7,10)

80,-

10 g Doplatek na ryby sladkovodní

10,-

Smažená jídla
150 g Smažený vepřový řízek (1,3,7)

106,-

150 g Smažený kuřecí řízek

106,-

(1,3,7)

150g Smažený krůtí závitek plněný sušenými rajčaty, olivy, bazalkou (1,3,7)

170,

120 g Smažený eidam (1,3,7)

80,-

120 g Smažené tvarůžky se šunkou
130 g Smažená niva (1,3,7)

(1,3,7)

105,92,-

Poloviční porci jídel účtujeme 70% ceny !
Váha masa uvedena v syrovém stavu !

Dětská jídla
75 g Smažený sýr se šunkou (1,3,7)

67,-

75 g Smažený kuřecí řízek

75,

(1,3,7)

Přílohy
200g Bramborové dolary

35,-

200 g Hranolky

35,-

200 g Americké brambory

35,-

200 g Krokety (1,3)

35,-

200 g Vařené brambory

35,-

200g Zámecké brambory s česnekem a bylinkami

38,-

200 g Šťouchané brambory (7)

38,-

150 g Dušená rýže

25,-

200 g Bramboráčky (1,3,7)

45,-

200 g Těstoviny (1,3,7)

25,-

1 ks Kynutý houskový knedlík (1,3,7)

5,-

200 g Restovaná zelenina (7)

45,-

150 g Zeleninová obloha

35,-

200 g Restované fazolky (7)

35,-

Pečivo tmavé, světlé – bagetka (1,3,7)

15,-

Stravenky můžete uplatnit 1 stravenka 1 jídlo!

Dezerty
Kopeček zmrzliny - dle denní nabídky (3,7)

15,-

Palačinka s banánem a čokoládou (1,3,7)

60,-

Palačinka s horkými ostružinami (1,3,7)

60,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou (3,7)

55,-

Čokoládový fondant (1,3,7)

73,-

Restaurace a penzion

„UKapličky„
9. května 208, 751 17 Horní Moštěnice
www.restauraceukaplicky.com
rezervace míst a ubytování tel.: 604 667 745
email: restauraceukaplicky@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí

10.30 – 15.00

Úterý

10.30 – 22.00

Středa

10.30 – 22.00

Čtvrtek

10.30 – 22.00

Pátek

10.30 – 23.00

Sobota

10.30 – 23.00

Neděle

10.30 – 22.00

