Zámecká restaurace Veltrusy
Čekací doba 40-50min.,informujte se prosím u obsluhy,děkujeme.
Kuřecí maso:
150g Kuřecí řízek /1
150g Kuřecí steak s brusinkami a camembertem/1,7
150g Kuřecí steak na zeleném pepři se smetanou/1,7
150g Kuřecí steak s rajčaty,smetanou a Parmezánem/1,7
150g Kuřecí prsa na švestkách a kokosovém mléku/1,
150g Kuřecí steak na zelenin. Ratatouille s Parmezánem/1,7

105kč
158kč
145kč
187kč
173kč
185kč

Vepřové maso:
150g Vepřový řízek/1
150g Pikantní vepřové kari(kokosové mléko,chilli,bazalka/1
150g Vepř.steak na provensálský způsob(česnek,parmezán/1,7
150g Vepřový steak na černém pivě s glazírovanou cibulkou/1,
150g Vepřový steak s hříbkovým ragů/1,7,
150g Vepřový steak s modrým sýrem a hruškami/1,7,
Zvěřina:
150g Kančí medajlonky s rakytníkem a jablky/1,
150g Prsa z divoké kachny konfitovaná s tymiánem a hruškou/1,
150g Medajlonky z divoké kachny v těstíčku s černého piva,brusinkový dip/1
150g Medajlonky z kance s francouzskou hořčicí a parmskou šunkou/1,10
150g Ragů z kance se švestkami a vínem/1,
150g Prsa z divoké kachny na liškách s portským vínem/1

105kč
173kč
186kč
149kč
183kč
179kč

259kč
265kč
286kč
258kč
245kč
285kč

Ryby:
Cena pstruha dle váhy,nad 100g-10g=6kč,pstruhy odebíráme ze soukromého rybářství.

100g Pstruh na másle/1,4
100g Pstruh na lůžku z listového špenátu/1,4
100g Pstruh na víně a javorovém sirupu/1,4
150g Zlak nachový(mahi mahi) s fenyklem a cherry rajčátky/1,4
150g Losos s grepovým přelivem/1,4
150g Mořský vlk s červenou čočkou a parmskou šunkou/1,4
150g Zlak nachový(mahi mahi) s restovanou zeleninou/1,4
150g Mořský vlk na chilli a pórku/1,4
150g Losos na karamelu se sezamovým semínkem/1,4
Těstoviny:
350g Penne s kuřecím masem,smetanou a hříbky/1,7,
350g Tagliatelle „aglio olio“parmská šunka,kuřecí maso,chilli,parmezán/1,7
350g Tagliatelle s lososem,smetanou a digónskou hořčicí/1,10,7,4
350g Tagliatelle s česnekem,cuketou a krevetami,chilli/1,2
350gPenne s vepřovým masem,cherry rajčátky a smetanou,parmezán/1,7,
350g Penne s omáčkou z rajčat s kuřecím masem,parmezán /1,7,

169kč
178kč
186kč
165kč
174kč
169kč

Poloviční porce účtujeme70%ceny,přílohy nepůlíme ani nepodáváme samostatně.

95kč
105kč
115kč
225kč
235kč
267kč
205kč
235kč
215kč

Saláty
400g Salát z červené řepy s rukolou a smažený kozí sýr
/7,1
400g Salát s feta sýrem,glazírovanou hruškou a ořechy v medu/7,8
400g Salát s královskými krevetami a pikantním jogurtovým dipem/7,2
400g Salát s kuřecím kari a jogurtovo-česnekovým dipem/7,1
400g Salát s dýňovými semínky,sezam,ořechy,digónská hořčice/10,8,11
200g Šopský salát/7

149kč
156kč
183kč
153kč
145kč
65kč

Bezmasá jídla:
100g Smažený eidam/7,1
400g Ratatouille/1
400g Penne s hříbkama a smetanou/1,7,3
100g Grilovaný kozí sýr s červenou čočkou,rukola/1,7
350g Pohankové risoto
150g Smažený květák/1,
300gOmeleta plněná nivou a listovým špenátem/3,7,
200g Hranolky (americké brambory)s tatarkou(kečupem/7,1
Sladká jídla:
2ks Kynuté knedlíky jahodové s tvarohem/1,3,7,
250g Těstoviny s máslem, tvarohem(mákem,skořicí)a cukrem/1,3,7,
1ks Palačinka plněná zmrzlinou s lesním ovocem/1,3,7,
1ks Vanilková zmrzlina s horkými malinami/3,7
1ks Čokoládový pohár(ořechy,banán,čokol.poleva/3,7 ,8
1ksHorké švestky se skořicí , vanikovou zmrzlinou a karamelem/3,7,
1ksPalačinka s ovocem a sladkým tvarohem/3,7,1
1ks Banán s vanilkovou zmzlinou,ořechy a čokoládou/3,7,8
1ks Zámecký koláč s tvarohem a lesním ovocem/1,3,7

90kč
118kč
137kč
164kč
105kč
85kč
126kč
50kč

85kč
76kč
85kč
69kč
75kč
79kč
87kč
73kč
38kč

Přílohy k jídlům:
200g Hranolky
200g Americké brambory
200g Vařené brambory,opečené brambory
200g Těstoviny /1,3
200g Bramborový dortík s opečenou cibulkou
200g Fazolkové lusky s kokosovým mlékem a parmskou šunkou/1
200g Smetanové brambory s česnekem ,nivou a pórkem/1,7
200g Restovaná zelenina s bazalkou /1
200g Červená čočka s parmskou šunkou/1
200g Pohanka s česnekem a cibulkou/1
200g Bramborové krokety/1,3
1porce Tatarka,kečup/7,12,10
1ks Pečivo/1,3,7,

30kč
30kč
30kč
30kč
40kč
58kč
55kč
55kč
60kč
50kč
40kč
15kč
5kč

Nabídka polévek a malých pokrmů aktuálně uvedena na
popisových tabulích.
Přílohy k jídlům nepůlíme ani nepodáváme samostatně,tabulka s alergeny u obsluhy,děkujeme.
Poloviční porci jídla účtujeme 70%ceny.

