
JÍDELNÍ LÍSTEK                          POLEDNÍ MENU

Polévka Čočková (1a,9)

100 g Terinka z ricotty a bylinek s uzeným lososem (1,3,7) 105 Kč 300g Boloňské lasagne (1a,3,7,9) 109 Kč

100 g Pečená řepa, marinovaná ve víně, kozí sýr, ořechy (7,8,12) 95 Kč 150g Grilovaný domácí sýr s pastou 'ajvar', směs listových salátů

 česneková bageta (1,7) 119 Kč

Polévka Zelná s klobásou (1,7,9)

0,25l Gulášová polévka (1a) 45 Kč 150g Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka, domácí houskový knedlík (1a,3,7,9) 109 Kč

150g Grilovaný domácí sýr s pastou 'ajvar', směs listových salátů

 česneková bageta (1,7) 119 Kč

Polévka Květákový krém (1,7)

150 g Hovězí svíčková na smetaně s brusikovým karlovarským knedlíkem (1,3,7,9) 189 Kč 150g Kuřecí roláda s nádivkou, šťouchané brambory (7,10) 109 Kč

200 g Kuřecí prso marinované v citrusech a karibském rumu, kapustový fondán (1,3,6,7) 162 Kč 150g Grilovaný domácí sýr s pastou 'ajvar', směs listových salátů

200 g Filet norského lososa na mangovém salátu 283 Kč  česneková bageta (1,7) 119 Kč

300 g Steak z krkovice, pečené brambory s tymiánem a rozmarýnem (10) 195 Kč

250 g Noky se špenátovým pestem, sypané parmezánem (1,3,7) 143 Kč Polévka Česnečka s chlebovými krutony  (1,3,9)

100 g Hovězí tatarák s topinkami (1,3,7,10,12) 169 Kč 150g Špíz z vepřového masa se slaninou a cibulí, pečené brambory (10) 109 Kč

150g Grilovaný domácí sýr s pastou 'ajvar', směs listových salátů

 česneková bageta (1,7) 119 Kč

120 g Krém z mascarpone s ovocem a karamelizovanou 95 Kč

kořenovou zeleninou (3,7) Polévka Hovězí vývar s vaječným svitkem (1,3,7,9)

120 g Švestková buchta zalitá horkým 115 Kč 150g Chilli con carne v pšeničné tortille (1a,3,9) 109 Kč

karamelem, kopeček vanilkové zmrzliny (1,3,7,8) 150g Grilovaný domácí sýr s pastou 'ajvar', směs listových salátů

 česneková bageta (1,7) 119 Kč

www.sypkablansko.cz

Informace o výskytu alergenů v našich pokrmech a nápojích jsou na vyžádání u obsluhy.

♦TÝM ZÁMECKÉ SÝPKA A COCA COLY VÁM PŘEJÍ DOBROU CHUŤ ♦
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Informace o výskytu alergenů v našich pokrmech a nápojích jsou na vyžádání u obsluhy.

Změna jídel vyhrazen. Změna jídel vyhrazena.

Polévka je zahrnuta v ceně poledního menu.
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