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Jídelní lístek
1. Doplň jednotlivé pokrmy a ceny jídel uveď v angličtině:

Předkrmy………………..
120g

.................................................................................................
Venison pate with wild berries and

120g

72,93,-

………………………………………………………………….
Fresh tomatoes with basil and mozzarella
100g

148,………………………………………………………………….
Salmon tartare steak , toasts

Soups………………..
0,25 l

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

43,-

…………………………………………………………………………………………….
0,25 l

40,………………………………………………………………………………………….
Cabbage soup with paprika sausage

Saláty..................
200g

Čerstvá rajčata, okurky a papriky s bílým sýrem

65,-

…………………………………………………………….…………………………………
300g

Salát z čerstvé zeleniny : s kuřecím masem

126,-

…………………………………………………………………………………………………...
300g

Řecký salát
133,(rajče, okurka, balk. Sýr, oregano, vinný ocet, olivy)
.......................................................................................................

Our Home Specialities…………………
150 g

122,…………………………………………………………………………………………………
Roast sirloin in cream sauce with cranberries and dumplings

150g

Vepřová plec, zelí, bramborový knedlík

130,-

…………………………………………………………………………………………………
200g

Guláš, špekový knedlík
125,……………………………………………………………….………………………………..

150g

120,…………………………………………………………………………………………………
Old Czech roast pork with spinach and potato dumplings

200g

…………………………………………………………….………………………………….. 105,Roasted sausage with cabbage and potatoes

250g

Pražská šunka s bramborami, máslem a okurkou
110,......................................................................................................

Vegetariánská jídla........................
200g

Brambory s listovým špenátem a sýrem

97,-

………………………………………………………………………………………………….
120g

Smažený sýr, tatarská omáčka

95,-

…………………………………………………………………………………………………..
120g

118,………………………………………………………………………………………………
Sauteed fresh vegetables in olive oil with herbs and garlic

Těstoviny………………..
150g

145,……………………………………………………………….………………………………….
Spaghetti with chicken meat in cream curry sauce

150g

135,……………………………………………………………………………………………………
Tagliatelle with mushrooms and cream

Dezerty…………………
Vanilková zmrzlina podávaná s horkými malinami

80,-

…………………………………………………………………………
40,
.................................................................................
Grandma’s apple strudel with whipped cream

2. Vytvoř si své vlastní originální menu s cenami, aby obsahovalo předkrm,
polévku, hlavní jídlo a dezert.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

