RAUTY
Teplá kuchyně
/HOVĚZÍ/
Svíčková Stroganoff
(s plátky čerstvých žampionů a okurek)

Telecí pestré frikasé
Telecí ragů se žampiony a mladou zeleninou
Uzený hovězí jazyk se smetanovým mandlovým
křenem
Chilli guláš z mladého býčka
/VEPŘOVÉ MASO/
Gyros na otáčivé jehle
(2 druhy masa)

Pečená uzená kýta s hřebíčkem a medem
Teplá uzená kýta s hořčicí a křenem
Pečené vepřové panenky se zadělávanými žampionky
Dražírovaná vepř.pečeně se slivovicošvestkovou
omáčkou
Kotlíkový guláš /Chilli guláš
Vepřové nugetky ve vinném těstíčku
s omáčkou ze zeleného pepře
Vepřové medailonky z panenky s jemnou
francouzskou houbovou omáčkou
Vepř.nudličky se sladkokyselou omáčkou
Vepřové soté po sečuánsku

Minišpízy
(3 druhy masa)

Vepř. miniřízečky s citronem
Maso dvou barev
Masové kuličky na kari
Masové kuličky v burguňské omáčce
Masové kuličky v lehce pálivé omáčce
Masové kuličky ve vinné omáčce s brusinkami
Mexické kuličky z dvojího masa ve vinné
omáčce
Pečená vepřová žebírka s omáčkou BBQ
(z bůčku)

Vepřová žebra dle naší kuchyně
(z bůčku)

/DRŮBEŽ/
smažené kuřecí miniřízečky
v kukuřičných lupínkách /mandlových hoblinkách
Plněné kuř.řízečky s chřestem a žampiony.
Smažené kuř.prsíčka plněná mozzarelou v listovém
těstě
Plněné kuřecí řízečky po florentinsku
(se špenátem)

Křupavé kuřecí basketky s chilli omáčkou
Miniřízečky z kuřecích prsíček
Kuře madras
(kusy kuřecích prsou s ananasem)

Kuře na kari
Pestré kuřecí frikasé
Kuřecí stehýnka v mexické zeleninové

omáčce s červenými fazolkami
Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní
strouhance
/MIX/
Houbový kuba s pečeným králíkem
Zelné halušky doplněné uzenou kýtou
/ZVĚŘINA/
Kančí kýta s šípkovou omáčkou a brusinkami
Srnčí kýta s šípkovou omáčkou a brusinkami
/RYBY/
Kapr na budvaru
Kapr na židovský způsob
Kapr po sečuánsku
Kapřík na pivě dle Jakuba Krčína
Rybí pečenky
Rybí tempůra
(různé druhy ryb)

/BEZMASÁ JÍDLA/
Italské pasty s mladou zeleninkou
Italské rissoto s čerstvou zeleninou
Gnochi se zeleninou a smetanou
Lasagne Fresco
(s mozzarelou a rajčetem s čalamádou z čerstvých papriček)

Penne guattro Formaggi

Tagliatelle
(s houbami a smetanou)

Variace do zlatova smažených květákových
růžiček,brokolice,cukety a lilku
Pečené žampiony na bazalce
/KUSOVKY/
Pečená jablíčka
(plněná ořechovou náplní)

Pizza
(šunková,cibulová,sýrová)

Pečené bramboráčky plněné kuřecími jatérky
a uzeným masem
/DEZERTY/
Banány v griliáši
Bavorské vdolečky
Domácí koblížky
Jablečné mini záviny
Jablka v županu
Jablkový koláč
Jablkový závin s ořechy a hrozinkami
Košíček plněný lesními plody
(čerstvé ovoce)

Lívanečky s borůvkami
Mini dezerty
Omeleta surpriss (flambovaná)
palačinka
Ovocná bublanina
Ovocný koláč

pečená jablíčka s oříšky
plněné palačinky
Skořicové šneky
Krupicová Panna Cotta s lesním ovocem
Čajové pečivo
/PŘÍLOHY/
Pečivo -chléb,banketky,celozrné pečivo
Bramborové krokety
Plněné pečené brambory
(masové, zeleninové)

Pečené brambory
Steakové brambory
Bramborový salát
Šumavské bramboráčky
Chlupaté knedlíky
Bylinkové knedlíčky
Pestrá rýže
Jasmínová rýže
Kantonská rýže
(s kuř. masem a houbami)

Žampionová rýže
Houbový kuba
Smažené rýžové nudle
(na čínský způsob)

Červené a bílé zelí
Čerstvá krájená zelenina
Teplá zelenina

/SALÁTY/
Skandinávský salát s matjesy
(zelený salát,čerstvá jablka, zelené fazolky,kopr,balsamikový ocet,zelená
petrželka,červená paprika, olivový olej,matjesová filátka)

Zelený salát César s praženými proužky slaniny
(zelený salát,rajčata,salátové okurky,papriky,olivy, balsamikový ocet,opečené
krutony,dresink)

Zelený salát na ruský způsob
(salát,rajčata,kopr,červená řepa,brambor,zelená petrželka,
zakysaná smetana)

Šéfův salát s kuřecími prsíčky a zázvorovým
dresinkem
Zelený salát s kuřecími prsíčky
s medovým melounem a pomerančem
Zelený salát s avokádem a kuř. prsíčky
Zelený salát s marinovaným lososem a
žlutým melounem
Zelený salát s krabím masem
Salát z červených fazolí s hovězím masem
Ostrý kachní salát nakyselo
Drůbeží salát s ananasem
Francouzký čočkový salát
(s jemnými nudličkami opečené šunky a slaniny)

Šopský salát
(rajčata,salátové okurky,cibule,balkánský sýr)

Provensálský salát s těstovinami
Salát z grilovaných tříbarevných paprik
Salát s brokolicí a mandlemi
Italský bramborový salát

