
Hastrmanka
Jídelní lístek



Předkrmy
150g Hovězí tatarák s topinkami (1,3,10)                                                                199,-
150g Tatarák z lososa s rozpečenými tousty (1,3,4,10)                                              189,-

Polévky
0,33l Staročeská česnekačka (1,3,10)                                                                          38,-
0,33l Domácí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi (1,3,7,10)                     35,-

Hlavní chody
200g Severoamerický rumpsteak na zeleném pepři s pečenými bramborami (10)      279,-
200g Filirovaný vyzralý irský flanksteak (pupek) s pečeným bramborek,
         paprikou a cibulkou (10)                                                                                 219,-
200g Hovězí stroganow s domácími hranolkami (1,7,10)                                          199,-
200g Grilovaná krkovička se smaženou cibulkou a slaninou, hranolky (10)              179,-
200g Krutí prsíčko z farmy s pečenou cuketou, řepou a bramborem                           179,-
200g Krutí prsíčko na smetaně se špenátem a gnocchi (1,3,7)                                   179,-
150g Smažený řízek (vepřový, kuřecí, krutí filé) s bramborovou kaší (1,3,4,7)        149,-
150g Steak z panenky s gratinovaným hermelínem a brusinkovou omáčkou              179,-
150g Medailonky z panenky ve slaninovém županku a houbovým ragů (1,7)           179,-
300g Halušky s brynzou nebo se zelím, uzeninou a smaženou cibulkou (1,3,7)         129,-

Hamburgery
200g Domácí hovězí hamburger s czdarem, slaninou, zelným salátem 
         a hranolkami (1,3,7,10)                                                                                   169,-
200g Domácí drůbeží hamburger se sýrem, cibulkou a rajčaty, hranolky (1,3,7,10)  159,-
150g Veganburger (smažený sýr) na zelném salátku s rajčetem, tatarka (1,3,7,10)  149,-

Ryby
150g Steak z norského lososa na zeleninovém ragů s křupavou bagetkou (1,4)          189,-
150g Pečený candát na pomerančích s bramborovo - špenátovým pyré                        189,-
200g Grilovaný pstruh s bylinkovým máslem na cherry rajčatech 
         a medovou cuketou (1,3,4)                                                                                170,-
200g Aljašská treska v syrovém těstíčku s bramborovou kaší (1,3,4,7)                       149,-

Speciality sous - vide
150g Jelení steak s omáčkou z lišek, variace knedlíků (1,3,7)                                    180,-
200g Kachní stehno na červeném zelí s knedlíky (1,3,7)                                            150,-
200g Pečená krkovička na moravském zelí, variace knedlíků (1,3,7)                         145,-

Steaky                                                                                                  150g   200g   300g
Severoamerický rumpsteak (hovězí zadní)                                           187,-  250,-   375,-
Irský flanksteak (pupek)                                                                    145,-  177,-   266,-
Vepřová krkovička                                                                                99,-   125,-   189,-
Krutí prsíčko                                                                                        109,-  149,-   198,-
Kuřecí prsíčko                                                                                       99,-   139,-   189,-

 



Omáčky
0,1 Bylinková, pepřová, sýrová, hořčičná, malinová (7,10)                                         25,-

Bezmasá jídla
100g Smažená parenica, hranolky, tatarka (1,3,7)                                                  139,-
150g Smažený sýr eidam, hranolky, tatarka (1,3,7)                                                 139,-
300g Gratinovaný hermelín a ratatouilles, bagetkou (1,7)                                         139,-

Těstoviny 
300g Těstoviny (pasta) na smetaně se žampióny a kuřecím masem (1,3,7)               129,-
300g Těstoviny (pasta) s pečenou zeleninou a rajčatovým pyré, krutí maso (1,3,7)  129,-
300g Těstoviny (pasta) s grilovanou zeleninou, parmazánem a pestem (1,3,7,9)      109,-

Saláty
300g Caesar salát s krutóny a pečenými kuřecími prsíčky (1,10)                              139,-
300g Variace listových salátů s pečeným lososem (1,4,10)                                         139,-
300g Zeleninový salát s rajčaty, okurkou, paprikou a balkánským sýrem (7)            110,-

Přílohy
150g Domácí farmářské hranolky                                                                              30,-
150g Brambůrky z ohně ochucené česnekem                                                               30,-
150g Pečené brambůrky z pánve s paprikou, cibulí a uzeninou                                  39,-
150g Vařený brambor                                                                                                 30,-
150g Bramborová kaše (7)                                                                                          34,-
150g Šťouchané brambory                                                                                           30,-
150g Těstoviny (1,3)                                                                                                  30,-
150g Bramborové noky (1,3,7)                                                                                   30,-
  1ks Pečená bageta                                                                                                     12,-
  2ks Chleba, topinka                                                                                                    6,-
 50g Tatarka, kečup, ďábelka (1,3,7)                                                                         15,- 

Dezerty
120g Smetanový krém s malinovým coulis (1,7)                                                        37,-
  2ks Palačinky s ovocem a zmrzlinou, šlehačka (1,7)                                                65,-
150g Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou(1,7)                                                    65,-

Něco málo k pivu a vínu
300g Naše obložené prkénko se sýrem a uzeninou (1,10)                                          109,-
200g Tradiční utopenci (1)                                                                                        59,-
200g Tortila s kuřecím masem, zeleninou a dipem (1,3,10)                                      109,- 
150g Topinka s ohnivým masem a sýrem (1,7,10)                                                     89,-
  3ks Bramboráčky (1,3)                                                                                            45,-
  1ks Korbačíky (7)                                                                                                       5,-
                                       Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.

 

Hastrmanka-Rybolov s.r.o.
Dětmarovice 1034, IČO: 03079431

tel.:596 550 852, info@sportovni-rybolov-hastrmanka.cz
www.sportovni-rybolov-hastrmanka.cz
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