
Pomalu tažený kohoutí vývar s masem a nudlemi 

Dýňový krém s dýňovými semínky a smetanou 

ŠÉFKUCHAŘ DOPORUČUJE

POLÉVKY

ŘÍZKY TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ

pátek 2.2. – neděle 4.2.2018 

300g Vídeňský telecí řízek (pečeně), smažený v trojobalu s jemnou 
strouhankou (jako přílohu doporučujeme Vídeňský bramborový salát s polníčkem)

(vanilková, karamelová, kávová, borůvková, višňová, melounová, granátové jablko, fénix)

Pokrm se standardně podává jako porce 200 g. Malé 100 g porce jsou 
určeny pouze pro kombinaci více řízků, případně jako dětská porce. 100g    /    200g

Kuřecí stehenní řízek, obalený a fritovaný v mandlích 

Křehká krůtí prsa naložená v citronu, smažená v kukuřičných lupíncích 

Vepřová panenka smažená v tradičním trojobalu se sezamem 

Vepřová krkovička tence krájená, smažená v pivním těstíčku 

Býčí žlázy krájené na tenké plátky, smažené v tradičním trojobalu 

Jehněčí plec naložená v brusinkách, smažená v tradičním trojobalu 

Srnčí hřbet smažený v bylinkové strouhance 

Králičí hřbet smažený v jemném sýrovém těstíčku 

Klokaní svíčková smažená v bylinkové strouhance 

Kapří podkova smažená v trojobalu z bílého pečiva 

Řízek z hlívy ústřičné solený hrubozrnnou solí, smažený v trojobalu 

PŘÍLOHY
Bramborový salát lehce dochucený domácí majonézou 

Vídeňský bramborový salát s polníčkem 

Šťouchané brambory se slaninou a petrželkou 

Jemná bramborová kaše na másle 

Domácí celerové hranolky 

Trhaný salát s hořčično-medovým dresingem 

30,- 

30,- 

30,- 

30,- 

30,- 

95,- 

MALÉ ZELENINOVÉ SALÁTY
Zelný salát s křenem 

Hlávkový salát s octovou zálivkou a praženou slaninou 

Rajčatový salát s bílou cibulkou a zálivkou 

Okurkový salát se zakysanou smetanou 

Salát z červené řepy 

25,- 

25,- 

25,- 

25,- 

25,- 

55,- 

55,-

295,- 

65,- / 130,- 

65,- / 130,- 

65,- / 130,- 

55,- / 110,- 

55,- / 110,- 

85,- / 170,- 

145,- / 290,- 

85,- / 170,- 

95,- / 190,- 

65,- / 130,- 

55,- / 110,- 

15,- 

15,- 

15,- 

15,- 

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. 
Smluvní ceny jsou uvedeny včetně DPH.

FESTIVAL ŘÍZKŮ

Pro Festival řízků na Bukovanském mlýně uvařil Kyjovský 
pivovar speciální pivo, které Vám doporučujeme:

0,5 l Mlynář - nefiltrovaný ležák 12° 

0,3 l Mlynář - nefiltrovaný ležák 12°

34,- 

22,-

DEZERTY
Čokoládový dezert s vanilkovým krémem a čerstvým ovocem 

Kozí zmrzlina s čerstvou šlehanou smetanou a strouhanou čokoládou 

Samostatný kopeček kozí zmrzliny dle výběru 

48,- 

45,- 

25,-

DIPY
Tatarská omáčka u nás čerstvě připravená 

Česnekový dip ze zakysané smetany 

Dip ze sušených rajčat a bílého jogurtu 

Sladký chilli dip 

Pokrmy pro Vás připravil kolektiv kuchyně pod vedením šéfkuchaře Romana Keňa. 
V restauraci se o Vás stará tým obsluhy pod vedením provozního vedoucího Petra Švidroně.


