Jídelní lístek

Süssův
hostinec

III.skupina
dne: 22.11.2017

http://www.sussuvhostinec.cz/

jídlo si můžete objednat do 10,30 na e-mail: radekpohanka@sussuvhostinec.cz
pak na telefonu 739 065 813 a to do 11.00 hodin

AKCE:
0,50 l Rychtář Premium světlá 12° ................................................. 23,00

Dnes:

200 g Steak z krkovičky kód:10 .................................................................... 90,00
120 g Smažená kotleta kód:01P0307 ............................................................. 70,00
100 g Smažený sýr kód:01P0307 .................................................................... 57,00

K pivu:
1 ks Bramborová spirála s česnekem kód:0 ................................................. 20,00
090 g Domácí nakládaný president camembert, 1 ks pečiva kód:01P07 ........ 49,00
080 g Domácí pikantní utopenec, 1 ks pečiva kód:01P12 ............................... 25,00
150 g Tlačenka s octem a cibulí, 1 ks pečiva kód:01P0307.............................. 36,00
250 g Marinovaná křidélka SPICY kód:01P0307 ............................................. 73,00
300 g Romadúr v bramboráku kód:01P0307 ................................................... 70,00
3 ks Syrečky v bramboráku kód:01P0307 ..................................................... 70,00
4 ks Smažené syrečky kód:01P0307 ............................................................. 57,00

Menu:
A.za 80,Polévka dle výběru
100 g Vepřová pečeně na medu, vařené brambory
B.za 80,Polévka dle výběru
100 g Smažený sekaný řízek, bramborová kaše
C.za 80,Polévka dle výběru
100 g Lovecká vepřová játra, dušená rýže

Polévky:
0,30 l Francouzská cibulačka se sýrem a opečenou houskou kód:0103070912 26,00
0,30 l Bílá zelňačka s fazolemi a uzeným masem kód:010709 ...................... 26,00
(poloviční polévka za 14,- Kč)

Jídelní lístek

Süssův
hostinec

III.skupina

Hotová jídla:
100 g Vepřové maso po sečuánsku, čínské nudle ...................................... 70,00
kód:01P03070612

100 g Vepřová pečeně na medu, vařené brambory .................................... 66,00
kód:01P0712

100 g Pečená plec po selsku, houskový knedlík, dušené zelí ..................... 72,00
Kód:01P0307

100 g Smažený sekaný řízek, bramborová kaše ........................................ 66,00
kód:01P0307

100 g Lovecká vepřová játra, dušená rýže................................................. 65,00
kód:01P

150 g Smažené kuřecí kořeněné řízečky, vařené brambory, tatarská om ... 86,00
kód:01P030607

2 ks Vařené vejce, fazolky nakyselo, okurka, chleba ................................. 69,00
kód:01P0307

Moučníky a zmrzliny:
080 g Tortuffo (kokosové, čokoládové) kód:0306070810 ................................... 36,00
1 ks Palačinka s „džemem“ kód:01P0307 ....................................................... 14,00

Saláty:
150 g Dušená teplá míchaná zelenina ....................................................... 18,00
120 g Dušená červená řepa ....................................................................... 14,00
120 g Mandarinkový kompot ..................................................................... 14,00

Přílohy k jídlům:
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Smažené hranolky ............. 18,00
Bramboráčky ..................... 25,00
Houskový knedlík .............. 10,00
Vařené nové brambory....... 14,00
Kečup ................................ 10,00
Americké brambory............ 20,00
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Pečivo............................... 4,00
Dušená rýže ................... 10,00
Kyselá okurka.................. 8,00
Tatarská omáčka ........... 10,00
Am.bram.s čes. .............. 24,00

