FESTIVAL ŘÍZKŮ
sobota 23.1. – neděle 24.1.2021 (od 11:00 do 20:00 hod.)

POLÉVKA

Pomalu tažený hovězí vývar z oháňky s masem, zeleninou a nudlemi

55,-

ŠÉFKUCHAŘ DOPORUČUJE

300g Vídeňský telecí řízek (pečeně), smažený v trojobalu s jemnou strouhankou 315,-

ŘÍZKY TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ

Níže uvedené porce jsou 100 gr. řízečky. Jedna prodávaná porce
jsou min. 2 řízečky v libovolné kombinaci (tedy 200 gr.).

Křehká kuřecí prsa - smažená v sýrovém těstíčku
Křehká krůtí prsa - obalovaná a smažená v cornflakes
Kuřecí paličky - smažené v chilli těstíčku
Vepřová krkovička QUALIVO tence krájená - smažená v pivním těstíčku
Vepřová kotleta potřená dijonskou hořčicí - smažená v trojobalu se sezamem
Olomoucké odleželé tvarůžky - smažené v bramboráku
Portobello houby potřené česnekem - smažené v trojobalu
Kančí řízek z kýty - smažený v bylinkové strouhance
Zebra (nízký roštěnec) - smažená v bylinkové strouhance

PŘÍLOHY

Bramborový salát lehce dochucený domácí majonézou
Vídeňský bramborový salát s polníčkem
U nás dělané bramborové hranolky
Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou
Jemná bramborová kaše na másle

DEZERT

Domácí taštičky plněné povidly a polité máslem

69,75,79,75,68,85,68,95,145,35,35,35,35,35,55,-

Objednávky

Objednávky přijímáme do vyčerpání kapacity a proto doporučujeme co nejdříve.
Objednávky zasílejte prosím výhradně e-mailem na info@bukovansky-mlyn.cz
s uvedením jména, telefonního kontaktu a požadovaného dne a času.
Každou objednávku Vám písemně potvrdíme.

Vyzvednutí a rozvoz

Objednané pokrmy si můžete vyzvednout přímo na Bukovanském mlýně
v sobotu nebo neděli v čase 11:00 – 20:00 (dle Vaší objednávky)
V případě zájmu o rozvoz k Vám domů je toto možné při min. objednávce
1.000 Kč a to ZDARMA. Rozvážíme na Kyjovsko a Ždánicko v sobotu i neděli
v čase 11.00 – 20:00.

Platba

Platba je možná hotově nebo stravenkami.
Platba kartou je možná pouze osobně na mlýně, nikoliv u rozvozu.

Ubytování a konzumace v restauraci

Konzumace z nabídky menu Festivalu řízků je přímo v restauraci možná pouze
pro ubytované klienty, jejichž pobyt na Bukovanském mlýně má služební, nebo
podnikatelský charakter v souladu s nařízeními Vlády ČR a aktuálního stupně
opatření PES. Pro tyto služebně cestující klienty je restaurace otevřena
11:00-21:00 hod.

Pokrmy pro Vás připravuje kolektiv kuchyně pod
vedením šéfkuchaře Romana Keňa. Objednávky
servis výdeje a rozvozu zajišťují vedoucí
Dagmar Koutná a Eva Zemčíková.

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

