
Pokrmy pro Vás připravil kolektiv kuchyně
pod vedením šéfkuchaře Romana Keňa.

V restauraci se o Vás stará tým obsluhy pod
vedením provozní vedoucí  Dagmar Koutné.

Hovězí consommé s játrovými raviolami

Valašská kyselice s masem, houbami a bramborem

ŠÉFKUCHAŘ DOPORUČUJE

POLÉVKY

ŘÍZKY TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ

FESTIVAL ŘÍZKŮ
pátek 21.1. – neděle 23.1.2022

300g Vídeňský telecí řízek smažený v trojobalu s jemnou strouhankou

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

Křehká kuřecí prsa – naložená v thai marinádě a smažená v těstíčku

Kuřecí stehenní řízek – obalovaný a smažený v mandlích

Křehká krůtí prsa – obalovaná a smažená v cornflakes

Vepřová krkovice naložená v česnek. láku – obal. a smaž. v trojobalu

Vepřová kotleta potřená dijonskou hořčicí – obalovaná a smažená
v panko strouhance se sezamem

Telecí mletý řízek s ementálem – obalovaný a smažený v trojobalu

Řízek z kančí kýty – obalovaný a smažený v bylinkové strouhance

Řízek z klokaní svíčkové – obalený a smažený v panko strouhance

Řízek z jehněčího hřebínku – smaž. v klasickém trojobalu s bylinkami

Řízek z hlívy potřený česnekem – obalený a smaž. v tradičním trojobalu

Olomoucké odleželé tvarůžky v bramboráku

PŘÍLOHY
Bramborový salát s domácí majonézou

Vídeňský bramborový salát s polníčkem

U nás dělané bramborové hranolky

U nás dělané batátové hranolky

Šťouchané brambory se slaninou a jarní cibulkou 

Jemná bramborová kaše na másle

35,-

35,-

35,-

35,-

35,-

35,-

MALÉ ZELENINOVÉ SALÁTY
Naležený zelný salát

Rajčatový salát 

Okurkový salát

Hlávkový salát se zálivkou a praženou slaninou

Šopský salát

25,-

25,-

25,-

25,-

25,-

69,-

69,-

345,- 

74,- / 148,-

76,- / 152,-

84,- / 168,-

68,- / 136,-

 

74,- / 148,-

89,- / 178,-

95,- / 190,-

125,- / 250,-

195,- / 390,-

68,- / 136,-

78,- / 156,-

15,-

15,-

15,-

DIPY
Čerstvá tatarská omáčka z domácí majonézy

Bylinkový dip z bílého jogurtu 

Sýrový dip

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

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

0,5 l  Mlynář - nefiltrovaný ležák 12°

0,3 l  Mlynář - nefiltrovaný ležák 12°

49,-

37,-

DEZERTY
Domácí taštičky plněné tvarohem a polité máslem

Jablečný závin s rozinkami a vlašskými ořechy

65,-

65,-

ODNESTE SI DOMŮ
Domů si můžete zakoupit naše produkty, které si sami vyberete z lednic u recepce.

Nabízíme např. u nás vyuzené vepřové klobásky, uzenou kýtu, uzenou panenku,

zabíjačkové speciality, domácí škvarkovou pomazánku, paštiku a sádlo.

Doporučujeme také naše lázeňské oplatky v krabičce.


