Jídelní a nápojový
lístek
Akceptujeme:
❖ platební karty
❖ jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo)

Seznam alergenů:
❖ 1)Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich
(pšenice P, žito Ž, ječmen J, oves O, pšenice špalda PS, kamut K)

❖ 2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
❖ 3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
❖ 4) Ryby a výrobky z nich
❖ 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život
❖ 6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
❖ 7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
❖ 8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
❖ 9) Celer a výrobky z něj
❖ 10) Hořčice a výrobky z ní
❖ 11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
❖ 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
❖ 13) Vlčí bob (Lupina) a výrobky z něj
❖ 14) Měkkýši a výrobky z nich
Poznámka: pokud někdo má alergii na látku uvedenou v seznamu nebo i jinou, prosím informujte
obsluhu .
Poloviční porce jsou za 75% z ceny celé porce
Seite 8.
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Předkrmy:
❖ 1 ks Topinka s česnekem

12,- kod:01P
❖ 1 ks Topinka s česnekem a sýrem 18,- kód:01P07
❖ 1 ks Topinka čertův ocas 30,- kód:01P07
topinka s pikantní zeleninovou směsí s klobásou a sýrem

❖ 3 ks Míchaná vejce na cibulce s uzeninou , 2ks pečiva 41,- kód:01P03
❖ 100 g Opečená klobása s křenem a hořčicí, 2ks pečiva 41,- kód:01P1012

Jídla na lávovém grilu:
(příprava 25 až 35 minut)
❖ 200 g Dijonský steak z kotlety 110,-

kód:10

kotleta s dijonskou hořčicí, česnekem a koprem

❖ 300 g Steak z krkovičky bez kosti 130,❖ 200 g Kuřecí steak 120,-

Minutky:
❖ 150 g Svratecký guláš z vepřového masa

100,-

kód:01P09

guláš z vepřového masa se žampiony

❖ 200 g Medvědí tlapky

110,-

kód:07

4 vepřové plátky na česneku s chilli a sýrem

❖ 200 g Süssův pekáček

120,-

kód:010907

zapečený kuřecí a vepřový plátek se žampiony, červenou paprikou se sýrem v pekáčku

❖ 150 g Katův šleh

90,-

kód:01P09

ostrá vepřová směs se zeleninou a kečupem

❖ 200 g Mexická masová směs

105,-

pikantní směs z vepřového a kuřecího masa s fazolkami a červenou paprikou
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Kuřecí maso:
❖ 150 g Plněná kuřecí kapsa s Nivou a šunkou

125,-

kód:07

přírodní kuřecí prsa plněná šunkou a sýrem (Nivou)

❖ 150 g Kuřecí medailonky 95,-

kód:07

kuřecí prsíčka na másle

❖ 150 g Kuřecí maso na žampionech

100,-

kód:01P

kuřecí směs s cibulí a žampiony

❖ 300 g Rizoto s kuřecím masem a zeleninou

80,-

kód:07

kuřecí maso, dušená rýže, kari koření, zelenina, sypané sýrem

Ryby dle denní nabídky:
Pro malé strávníky:
❖ 100 g Kuřecí maso s mandarinkami 70,-

kód:07

kuřecí maso s mandarinkami, sypané sýrem

❖ 100 g Kuřecí medailonky 70,-

kód:07

plátky kuřecích prsou na másle

❖ 100 g Smažený kuřecí (vepřový)řízek

70,-

kód:01P07

Süssův hostinec, Veselská 1, Žďár nad Sázavou 1, 59101, www.sussuvhostinec.cz
tel.+420 739 065 813, e-mail:sussuvhostinec@sussuvhostinec.cz

~3~

Smažená jídla:
❖ 150 g Smažený trimix

110,-

kód:01P07

smažený plátek, vepřového a kuřecího masa,a sýru (eidam)

❖ 200 g Smažený vepřový řízek 95,❖ 150 g Smažená vepřová játra 85,-

kód:01P07
kód:01P07

❖ 150 g Smažená kuřecí kapsa se sýrem a šunkou 120,❖ 150 Smažený kuřecí řízek 85,- kód:01P07
❖ 100 g Smažený sýr 62,- kód:0107
❖ 100 g Smažený sýr se šunkou 66,- kód:01P07

kód:01P07

Bezmasá jídla:
❖ 180 g Omeleta se sýrem (3 ks vajec) 45,-

kód:0307

❖ 250 g Rest. fazolky s červenou paprikou česnekem a sáz. vejcem 45,kód:03

❖ 200 g Americké brambory s česnekem a Nivou (sýrem) 40,- kód:07
❖ 200 g Hranolky s kečupem (tatarskou omáčkou) 36,- kód:0307

Moučníky:
❖ 1 ks Palačinka s džemem

14,- kód:01P030712
❖ 1 ks Palačinka s džemem a šlehačkou 23,- kód:01P030712
❖ 1 ks Palačinka s ovocem a šlehačkou 30,- kód:01P0307
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Přílohy:
❖ 160 g Bramboráčky 27,- kód:01P0307
❖ 150 g Americké brambory 24,❖ 150 g Americké brambory s česnekem
❖ 150 g Smažené hranolky 20,❖ 150 g Dušená rýže 15,❖ 1 ks Kysaná okurka 12,❖ 1 ks Pečiva 4,- kód:01
❖ 050 g Tatarská omáčka (kečup) 12,-

28,-

kód:0307
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Nápojový lístek
Víno bílé červené stolní (dle nabídky):
1dl za 12,-Kč

kód:12

Lihoviny:
Vodka zahraniční
Vodka tuzemská
Slivovice zlatá 40%
Slivovice 40%
Hruškovice 40%
Třešňovice 40%
Meruňkovice 40%
Gin
Borovička Koniferka
Whisky (dle nabídky)
Metaxa*****
Tuzemák
Fernet Stock
Magistr
Jagrmeister
Becherovka
Haltiatunturi
Capt.Morgan
Tatranský čaj 62%
Tatranský čaj 52%
Tatranský čaj 27%
Tatranský čaj 17%
Peprmintový likér
Griotka
Vaječný koňak

2cl ................. 20,2cl ................. 13,2cl ................. 24,2cl ................. 18,2cl ................. 18
2cl ................. 18,2cl ................. 18,2cl ................. 20,2cl ................. 16,2cl ................. 25,2cl ................. 20,2cl ................. 11,2cl ................. 14,2cl ................. 15,2cl ................. 23,2cl ................. 16,2cl ................. 16,2cl ................. 17,2cl ................. 26,2cl ................. 24,2cl ................. 23,2cl ................. 23,2cl ................... 10,2cl ................... 10,2cl ................... 10,-

5cl ......................... 40,5cl ......................... 26,5cl ......................... 48,5cl ......................... 36,5cl ......................... 36,5cl ......................... 36,5cl ......................... 36,5cl ......................... 40,5cl ......................... 32,5cl ......................... 50,5cl ......................... 40,5cl ......................... 22,5cl ......................... 28,5cl ......................... 30,5cl ......................... 45,5cl ......................... 32,5cl ......................... 32,5cl ......................... 34,5cl ......................... 52,5cl ......................... 48,5cl ......................... 46,5cl ......................... 45,5cl ......................... 20,5cl ......................... 20,5cl ......................... 20,-
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Míchané nápoje:
KLÍĎO-PÍĎO

5cl ................................................. 14,-

Pivo: kód:01
Piva a speciály dle denní nabídky

Nealkoholické nápoje:
Točená(rozl.) limonáda
Bonaqua
Coca-Cola
Fanta, Sprite
Tonic
Jujce Cappy
Nealkoholické pivo lahv.

0,3l ....................................................... 12,0,25l ..................................................... 18,0,3l ....................................................... 30,0,3l ....................................................... 30,0,25l ..................................................... 30,0,2l ....................................................... 30,0,5l ....................................................... 23,-

Teplé nápoje:
Čaj (černý, ovocný)
Horký ovocný nápoj
Turecká káva
Espresso
Vídeňská káva
Svařené víno 2dl
Grog
Kapucín
Citrónek(plátek citrónu)

............................................................ 18,............................................................ 25,............................................................ 18,............................................................ 20,............................................................ 32,............................................................ 30,............................................................ 28,..............................................................4,..............................................................4,-
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