
 

 

J Í D E L N Í   L Í S T E K 
 

Předkrmy a něco malého k pivu: 
1 ks  Nakládaný hermelín, miska zeleninového salátu, chléb /al.1,3,7/     

1 ks  Utopenec s cibulí, feferonka, chléb /al.1,3,7/    

1 ks  Koláčkův pivní pes (chléb s tvarůžky, máslem, cibulí, kořením) /al.1,3,7/    

1 ks Smažené cibulové kroužky /al.1,3,7/    

1 ks Domácí smažené kořeněné chipsy s bylinkovou omáčkou /al.1,3,7/    

50 g Čerstvé pražené mandle /al.8/   

 

Polévky: 
0,25 l Dýňová krémová polévka zdobená zakysanou smetanou a praženými   

 dýňovými semínky, pečivo /al.1,3,7,9/   

0,25 l Česnečka se šunkou, sýrem, syrovým žloutkem a krutónky /al.1,3,7,9/   

0,25 l Vývar s masem, zeleninou a těstovinou, pečivo /al.1,3,7,9/    

0,25 l Poctivá fazolová polévka s klobáskou, pečivo /al.1,3,7/   

  

 

Dětské pokrmy: 
75 g  Smažený kuřecí řízek, hranolky, zeleninová přízdoba /al.1,3,7/   

1 ks  Poctivý kynutý borůvkový knedlík zdobený zakysanou smetanou, borůvkami  

 a pravou šlehačkou /al.1,3,7,12/     

 

Lehká jídla: 
150 g  Pohankové rizoto se zeleninou a ořechy sypané parmezánem,  

 malý zeleninový salátek /al.8/    

 

Koláčkova specialita: 
120 g  Hovězí burger s cheddarem, slaninou a zeleninou, 

 + 100 g hranolek /al. 1,3,7/    
          

 

Hotové pokrmy: 
150 g Domácí svíčková na smetaně, houskový a karlovarský knedlík /al.1,3,7,9,10/  

150 g  Hovězí guláš, houskový a karlovarský knedlík /al.1,3,7,9,10/  

120 g Poctivý vepřový vrabec, dušené zelí, houskový knedlík /al.1,3,7,10/  

 
 

 

 



 

 

 

Ryby: 
300 g   Pražma královská, zel. obloha, brambory Grenaille  /al. 1,4,7/        
            

250 g  Pstruh na másle, zeleninová obloha, brambory Grenaille,  

 zeleninová přízdoba /al.1,4,7/    

      

 

Drůbež: 
120 g  Přírodní kuřecí kapsa (špenát, šunka, sýr), zeleninová přízdoba /al.1,3,7/    

 

Pokrmy z vepřového masa:  
120 g Olomoucký řízek (šunka, tvarůžky), zeleninová přízdoba /al.1,3,7/    

120 g Vepřová panenka balená v tyrolském špeku, restované žampiony,  

 borůvkový demi glace, grenaille, grilovaná zelenina /al.1,3,7/    

 

Těstoviny: 
250 g  Penne s kuřecím masem, listovým špenátem, žampióny  

a smetanovou omáčkou /al.1,3,7/        

  

 

Bezmasá jídla: 
100 g Hermelín v domácím bramboráku, malý zeleninový salátek /al.1,3,7/   

150 g Koláčkův domácí bramborák, kysané zelí /al.1,3,7/  

 

Přílohy: 
200 g Smažené hranolky /al.-/  

200 g Smažené steaková hranolky /al.-/  

200 g Smažené bramborové tolárky /al.-/   

200 g Smažené americké brambory /al.-/   

200 g Smažené krokety /al.-/   

200 g  Grenaille /al.-/   

200 g Grilovaná zelenina /al.-/    

30 ml Tatarská omáčka /al.3,10/   

30 ml Kečup /al.10/   

1 ks Pečivo /al.1,3,7/   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Saláty: 
150 g Salát s Schwarzwaldskou šunkou a borůvkovo-balzamikovým  

 dresinkem /al.1,3,7/   

200 g Salát z čerstvé zeleniny s kousky uzeného lososa, bylinková zálivkou  

 a opečeným toustem /al. 1,3,7/   

 

Sladká jídla: 
3 ks Poctivé borůvkové knedlíky zdobené zakysanou smetanou, borůvkami,  

 máslem a pravou šlehačkou /al.1,3,7,12/    

1 ks Palačinka s nutellou, ovocem a pravou šlehačkou /al.1,3,7,8,12/   

4 ks Lívanečky s borůvkami, zakysanou smetanou a pravou šlehačkou /al.1,3,7,12/  

 

Dezerty: 
1 ks Pohár se zmrzlinou, ovocem a pravou šlehačkou /al.1,3,7,12/   

1 ks  Pohár HVĚZDA se zmrzlinou, borůvkami, borůvkovým likérem  

  a pravou šlehačkou /al.1,3,7,12/        

1 ks  Domácí teplý čokoládový dort zdobený pravou šlehačkou  

 (obsahuje 80 % čokolády, mandle) /al.1,3,7,8,12/  

1 ks  Domácí tvarožník zdobený pravou šlehačkou /al.1,3,7,12/   
  

 

Další domácí dezerty dle výběru v chladící vitríně.                                                 

 
Doba přípravy jídel je do 30-45 minut podle náročnosti přípravy a množství 
hostů. Děkujeme za pochopení. 
 

 


