Ob ědová nabídka 11:00–16:00

7
27.6.

PŘIJÍMÁME ELEKTRONICKÉ STRAVENKY

Růžová vína - 1,5 dcl 49,Svatovavřinecké polosladké
Tempranillo Španělsko
Cuveé Riesling + Pinot Noir (D)

P OLÉV KY (pečivo 2,-/ks, polévka bez hlavního jídla 40,-)

Drůbeží vývar s masem, fridátovými nudlemi a zeleninou 35,Zeleninová italská minestrone
35,-

R Y C H LÁ JÍD LA P OD P OKLIC Í (je-li plná hospoda a nemáte čas, jasná volba pro rychlejší oběd )

Pečená kachna ¼, špekové knedlíky, červené karamelizované zelí
Hovězí maso, koprová smetanová omáčka, houskové knedlíky
Krůtí stehenní pečené, špenát, bramborové knedlíky
Vepřová plec na žampiónech, jasmínová rýže
Uzená krkovice, hrachová kaše, okurka
Boloňské lasagne s mletým masem a bešamelem zapečené mozzarellou
P ÁN V IČ KY N A T ALÍŘ

155,115,115,115,109,119,-

(příprava standardně do 20 min (někdy 10, ale i 30 min – na dotaz upřesníme)

Fillet z halibuta na másle a hrubé soli, restované brambory grenaille s rozmarýnem
Hovězí burger s karamelizovanou cibulí, rajčetem, salátem a čedarem, smažené hranolky
Směs z hovězí roštěné na tymiánu s cibulkou, jasmínová rýže
Tortilla s kuřecím masem, salátem, rajčetem, fazolkami se zakysanou smetanou
Grilované kuřecí prso s čerstvou bazalkou, zeleninový kuskus
Smažený vepřový řízek z kýty, domácí bramborový salát bez majonézy

185,145,139,145,145,145,-

T ĚS T OV IN Y A BEZMAS Á JÍD LA

Risotto z rýže Arborio s restovanou cuketou, karotkou, šalotkou a sýrem gran moravia
Smažené plněné žampióny ( niva, šunka ), vařené brambory s máslem
BEZ Restovaná čerstvá zelenina s čerstvými bylinkami, pečené brambory grenaille
 Kynuté meruňkové knedlíky s tvarohem, cukrem a máslem
BEZ

BEZ

BEZ
BEZ
BEZ

Čerstvé spaghetti s kuřecím masem, rajčaty, česnekem, bazalkou a sýrem gran moravia
Špenátové lasagne s bešamelem zapečené mozzarellou s gorgonzolovou omáčkou
Studený těstovinový salát s čerstvou zeleninou, eidamem a dresinkem ze zakysané smetany

145,109,115,95,129,139,125,-

ZELEN IN OV É S ALÁT Y

BEZ
BEZ

Caesar – kuřecí maso, římský salát, dresink, česnekové krutony, hoblinky gran moravia
Caesar – římský salát, dresink, česnekové krutony, hoblinky gran moravia
Míchaný trhaný listový salát s grilovanou mozzarellou v anglické slanině
MALÉ S ALÁT Y

Tzatziky ( okurky, jogurt, česnek, olej, olivy )
45Coleslaw – strouhané zelí, celer a mrkev se smetanou 40,-

DOMÁCÍ LIMONÁDY:

- citronáda s mátou
- bezinková s meduňkou

 Dnešní mlsání: Meruňkový kynutý knedlík 35,-

PROSECCO
1 dcl

4 5,-

džbánek 0,5l 50,-

APEROL SPRITZ
podávané s ledem 75,-

ZVÝHODN ĚN É PO L EDNÍ NÁPO JE K HL AVNÍM U JÍDLU
Coca cola, Fanta, Sprite, Tonic = 35,Mattoni, Aquilla 0,33l = 28,-

Nealko pivo Bernard lahev 0,33l = 35,Rozlévané juice Pfanner 0,3l = 35,-

každé ráno polední menu na www.kyvadlo.com
objednávky jídel do krabiček a rezervace denně
od 10:00 na tel: 224162415
veškeré informace u obsluhy nebo v provozním řádu

165,149,135,-

