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1. Jehně í na ampionech, vařený brambor
2. Plněné bramborové knedlíky se zelím
3. Domácí jitrnice, kysané zelí, vařený
brambor
4. o ka na kyselo, klobáska/vejce, chléb
5. Pe ené kuřecí stehno, rý e
6. Vepřové v mrkvi, vařený brambor
7. Sma ený řízek (vepřový/kuřecí/jehně í),
br. ka e
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8. Hovězí gulá ek, domácí housti kyš č

9. Cmunda po kaplicku (uzené maso, zelí)
10. Vepřo  knedlo  zelo
11. Hovezí řízek pana farmáře, pe ený
brambor
12. Kuřecí ragů na kari se ampiony, rý e
13. píz (vepřový/kuřecí/jehně í) vařený
brambor
14. Ro těnky, rý e
15. Mexický kotlet, vařený brambor
16. Francouzské brambory
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cena: 100,- (dětská porce 70,-)

Bezmasé pokrmy
17. Zape ený květák, vařený brambor
18. Pala inky se penátem zape ené sýrem
19. Restovaná zelenina, vařený brambor
20. Hermelín pe ený v listovém těstě
21. Brokolicový nákyp
22. Sma ený sýr (eidam/hermelín, syre ky),
vařený brambor
23. Zeleninové říze ky (květák/cuketa),
vařený brambor
24. Těstoviny s brokolicí a sýrem
25. Těstoviny s nivovou omá kou
26. Sýrová pizza
27. ínská cmunda
28. Pala inky
29. Domácí vdolky
30. emlovka
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Jídelní lístek

EKOFARMA KRIŠTAN A SPOL.

Přílohy
Knedlíky bramborové/houskové
Těstoviny
Rý e
Bramborá ky
Brambory zape né se smetanou
Ope ené brambory
Domácí hranolky, krokety
Vařené brambory
Bramborová ka e

penát
Zelí bílé/ ervené
Du ená zelenina
Zeleninový salát
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Jídelní lístek
Snídaně
cena: 70,- (dětská porce 50,-)
v ceně snídaně: káva, aj, d us, pe ivo, máslo, med, d em

1. Oblo ený talíř unkový/sýrový/ kombinovaný
2. Volské oko, ope ená klobáska
3. Debrecínské párky
4. Dietní/jemné párky
5. Ope ená domácí skopová klobáska
6. Hemenex pana domácího
7. Míchaná vejce (na másle/na slanince/na cibulce)
8. Pala inky s marmeládou
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Polévky
cena: 20,-

Brambora ka
esne ka

Kulajda
„Spokojenka“ (zeleninová s vejcem)
Vývar s nudli kami
(hovezí/drube í/vepřový)
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Zahradní grilování
cena dle váhy

Grilované kuře
Vepřové steaky
Jehne í pízy
Jehně na ro ni
Sele na ro ni

Ke v em grilovaným pokrmům
podáváme chléb, hoř ici, křen.
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Jídla na objednávku
2 dny předem, cena dle váhy

Pstruh pe ený
Kapr sma ený
Pe ená kachna/husa/krůta
Vepřové koleno
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Omá kyč

Sví ková
Křenová
Rajská
Na paprice

č



Nápojový lístek
Pivo

Víno

Nealko

Teplé nápoje

Bernard 11° lahev 0,5l Kč 20,-
Sudové Bernard 11° 0,5l Kč 25,-
Nealko Birell 0,5l Kč 20,-

Sudové ervené/bílé 0,2l Kč 20,-

Lahvové 0,7l Kč 120,-

Pomeran ový d us 0,3l Kč 25,-

Mattoni 0,3l Kč 20,-
D bán báje né milotické vody s citronem zdarma

Káva 0,2l Kč 20,-
Čaj ovocný/černý 0,2l Kč 15,-
Kakao 0,2l Kč 20,-
Grog 0,2l Kč 40,-
Svařené víno 0,2l Kč 35,-

Ostatní nápoje (Kofola, Cola, Fanta, destiláty apod.) a ostatní
pochutinky (brambůrky, tyčinky, uzený nářez, sýrová mísa, chlebíčky,
topinky apod.) na objednávku dva dny předem.

(na objednávku)

Sudové ervené/bílé 1l Kč 80,-
(Müller/Svatovavřinecké)

Pomeran ový d us 1l Kč 60,-
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