Denní nabídka restaurace U Janka
Středa 15.9.2021

+420 731 405 866

Svátek má Jolana

POLÉVKY STÁLÉ:
0,45l Staročeská česnečka s naším uzeným masem, sýrem a krutony
0,45l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi

55,55,-

POLÉVKA DENNÍ:
0,33l Kulajda s houbami

36,-

Menu : 0,33l Kulajda s houbami
150g Lahůdková sekaná, bramborová kaše, kyselá okurka

129,-

NABÍDKA ŠÉFKUCHAŘE (minimální doba přípravy 25-30 minut)
400g Telecí T-Bone steak – z nízkého roštěnce a svíčkové s hřbetní kostí ve tvaru písmene “T”
(grilovaný steak, ochucený hrubozrnnou solí a pepřem
350g Tortilla plněná pomalu pečenou trhanou krkovicí, salátem, cibulí, česnekový dip
250g Filírovaný hovězí rumpsteak s omáčkou ze zeleného pepře, steakové hranolky
200g Pečený losos na bylinkách, restované grenaille brambůrky, bylinkový dip, zeleninový salátek
350g Salát ,,LA BELLA“ (ledový salát, paprika, rajče, kuřecí stripsy v corn flakes, caesar dresink)
300g Míchaný zeleninový salát s rozpečeným camembertem, brusinky, bagetka
150g Telecí řízečky, mačkané brambory, rajčatový salátek
600g Pikantní masitá žebra, zeleninový salátek, čerstvý chléb
400g Pečené koleno bez kosti na černém pivu, hořčice, křen, kyselá okurka, chléb
200g Kuřecí steak na provensálských bylinkách s lehkým zeleninovým salátem
200g Steak z vepřové kotlety, hříbková omáčka, steakové hranolky, malý zeleninový salátek

409,149,319,209,159,145,179,249,149,189,199,-

HOTOVÁ JÍDLA (podáváme do 14:30 hod)
150g Grilovaný steak z roštěné se šunkou a vejcem, steakové hranolky
120g Pečená krkovička na cibulce a česneku, bramborové knedlíky, špenát
350g Tagliatelle s grilovanými kousky lososa, cherry rajčaty a bazalkou
350g Šunkofleky, okurkový salátek
350g Gnocchi s vepřovou panenkou a žampiony zjemněné smetanou, hoblinky parmazánu
150g Vepřová jatýrka na kmíně, dušená rýže
150g Lahůdková sekaná, bramborová kaše, kyselá okurka
1/4 Pečené kachny, variace knedlíků (houskové, bramborové), dušené zelí
120g Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky, šlehačka
150g Španělský ptáček, jasmínová rýže/houskové knedlíky
120g Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušené zelí

169,135,149,135,145,129,125,199,145,145,135,-

BEZMASÉ JÍDLO
300g Bulgur s grilovanou zeleninou a balkánským sýrem

125,-

SMAŽENÁ JÍDLA
150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, citrón, kyselá okurka, zelný salátek
100g Smažený sýr eidam s naší tatarskou omáčkou
100g Smažený camembert s brusinkami

125,119,125,-

SLADKÁ TEČKA
Jahodový cheesecake

www.u-janka.cz

55,-
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