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Předkrm:
150g  paštika s brusinkovým dipem, rozpuštěné máslo, pečivo (1,7,9)   85 ,-
150g  hovězí tatarák s topinkami (1,3,10)                                                    199,-
Polévky: 
0,33l  hovězí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,7,10)                                  45 ,-
0,33l  česneková polévka s krutóny (1,3,10)                                                 45 ,-

Hlavní jídla :
200g filírovaný irský flanksteak (pupek) s pečenou cibulkou 
a brambůrky grenaile  přelité demi-glace se zeleným pepřem (10)      229,-

200g panenka s grilovaným hermelínem na brusinkovém dipu 
a pečené brambůrky  (7)                                                                               219,-

200g panenka s hříbkovým ragů, rozpečená slanina 
a farmářské hranolky  (1,7)                                                                           229,-

200g krkovička z grilu s volským okem, rozpečenou slaninou, 
karamelizovaná cibulka, farmářské hranolky  (3)                                     199,-

200g krkovice s pečenými lusky svázané slaninou, hořčičnou 
omáčkou, pečené brambůrky  (10)                                                                189,-

200g kuřecí prsíčka z grilu plněné sušenými rajčaty 
s bramborovou kaší (1,7) 179,-                                                                                 

200g krutí prsíčka z farmy s pečenou cuketou, řepou 
a brambůrkem                           189,-                                                  

200g krutí prsíčka na smetaně se špenátem a gnocchi ( 1,3,7)   179,-
200g kuřecí/krutí smažený řízek s brambovou kaší (1,3,7)        149,-
300g halušky s uzeným  (brynzou nebo se zelím) (1,3,7)         149,-
300g vepřové výpečky se zelím, houskový knedlík  (1.3.7)        139,-

Hamburgery :
200g hovězí burger
(salátek, chedar, slanina, kyselá okurka,  karamelizovaná
cibulka, rajčátko, BBQ omáčka) hranolky s tatarkou    189,-
(1,3,7)
200g black burger s filirovaným irským flanksteakem
(salátek, slanina, kyselá okurka, karamelizovaná 
cibulka, rajčátko, BBQ omáčka) hranolky s tatarkou                    
 (1,3,7)                                                                                219,-

Na přání vám uděláme burger s jalapenos



Hamburgery :
200g hovězí burger
(salátek, chedar, slanina, kyselá okurka, karamelizovaná 
cibulka, rajčátko, BBQ omáčka) hranolky s tatarkou   189,-

200g black burger s filirovaným irským flanksteakem
(salátek, slanina, kyselá okurka, karamelizovaná 
cibulka, rajčátko, BBQ omáčka) hranolky s tatarkou                    
                                                                                 219,-

Na přání vám uděláme burger s jalapenos

Speciality: 
500g uzená pečená žebra v sladko - pikantní omáčce 
a vše co k tomu patří  (1,3,10)                                                                       199,-

400g kuřecích křidýlek v medovo - pikantní omáčce 
a vše co k tomu paří  (1,3,10)                                                                         149,-

Ryby:
200g candát pečený na másle s pomerančem, špenátovo 
bramborové pyré  (3,4,7 )                                                                             199,-

200g losos s grilovanou zeleninou a pečivem (1,4)                                    189,-

Těstoviny:
300g tagliatelle s pečenými kousky lososa, smetanou, 
kapkou bílého vína a čerstvým koprem (1,3,4,7)                                        149,-

300g tagliatelle s kuřecími prsy a hříbkovo smetanové ragů                 139,-
          (1,3,7)
Saláty: 
300g variace listových salátů s pečeným lososem, 
sladko kyselý dip, pečivo  (1,4)                                                                      139,-

300g caesar salát, pečené kuřecí kousky, česnekové krutónky            139,-
(1,3,10)
                                                       Sýry: 
                         150g smažený sýr / hermelín, hranolky a tatarka           149,-
                                  (1,3,7)
                            300g gratinovaný hermelín s grilovanou zeleninou, 
                             hranolky  (1,7)                                                                    139,-

                                                    Dezerty:
                              čokoládový mouze (1,3,7)                                                  55 ,-
                               horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou (3,7)              79,-
                                palačinky s ovocným pyré, zmrzlinou a šlehačkou    85 ,-
                                  (1,3,7)
                                                     Přílohy:
                                                                 200g farmářské hranolky                   45 ,-
                                                                          200g MC Cain hranolky                         45 ,-
                                                                          200g pečené brambůrky grenaile     40,-
                                                                          200g bramborová kaše                        40,-
                                                                          200g grilovaná zelenina                       50,-
                                                                          200g čerstvá zelenina                          40,-
                                                                          čtvrtka rozpečeného chleba               30,-
                                                                          pečivo                                                       15 ,-
                                                                    50g tatarka, kečup, ďábelka                20,-
                                                                    50g křen, hořčice                                   15 ,-

U nás nelze platit kartou



Hastrmanka-Rybolov s.r.o.
Dětmarovice 1034, 73571

Ičo: 03079431
tel.: 596 550 852

www.hastrmanka.cz
fb: @Hastrmanka

TAXI DĚTMAROVICE

SUPER CENY

+420 608 709 599

Svatební koordinace
a aranžerské služby
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