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Hostinec U ZLATÉ LÍPY 

 
24. 02. 2019 

POLÉVKA 
   Hovězí vývar se zeleninou a játrovou rýží (1,3,9,13)         35,- Kč 
 Čočková s uzeninou (1,7,9,15)            35,- Kč  
 

DOPORUČUJEME 
 120 g Losos na roštu, grilovaná zelenina, vařené brambory (4.7)    185,- Kč 
 120 g Nudličky „STROGANOV“ z pravé hovězí svíčkové, hranolky (1,7,10)   185,- Kč  
 150 g Vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, hranolky (1,7)    165,- Kč 
  1/4 ks Pečená kachna, variace knedlíků, zelí (1,3,7)      165,- Kč 
 1ks Pečené králičí stehno, bramborový knedlík, zelí (1,3,7,10)    130,- Kč 
 200 g Marinované trhané kuřecí stehenní řízečky, bramborová kaše, okurka (1,3,7,10) 135,- Kč 
 250 g Špagety s kuřecím masem (100g), v sýrové omáčce s tomaty, sypané parmazánem (1,3,7) 135,- Kč  
 100 g Grilovaný Hermelín na pestrém zeleninovém salátku, brusinky (7)   125,- Kč  
 

HOTOVÁ JÍDLA 
 120 g Svíčková na smetaně, domácí houskový knedlík, brusinky (1,3,7,9,10)     135,- Kč 
 120 g Hovězí pečeně na slanině, rýže (1,7)         115,- Kč 
 120 g Hovězí guláš s cibulkou, houskový knedlík (1,3,7)     115,- Kč  
 150 g Moravský vrabec, zelí, bramborové knedlíky (1,3,7)     115,- Kč 
 150 g Vepř. roláda s medvědím česnekem, angl.slaninou a sýrem, bramb.kaše, okurka (1,7,10) 125,- Kč 
 120 g Vepřové maso dušené v mrkvi, vařené brambory (1,7)    110,- Kč 
 280 g  Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, cibulka (1,3,7)   100,- Kč 
 120 g Smažený sýr Eidam, vařené brambory, tatarka (1,3,7,10)     115,- Kč 
 3 ks Kynuté meruňkové knedlíky sypané tvarohem, cukrem a maštěné máslem (1,3,7) 100,- Kč  
 

MOUČNÍK 
 Domácí tiramisu z mascarpone (1,3,7)          65,- Kč 
 Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou (7)         65,- Kč 
 Horké jahody se zmrzlinou a šlehačkou (7)         65,- Kč 
  Domácí jablečný závin se šlehačkou (1,3,7,8)          45,- Kč 

 
 

PLATBA STRAVENKAMI – PŘIJÍMÁME STRAVENKY SODEXHO, CHEQUE DÉJEUNER, TICKET RESTAURANT 
  

Na stravenky nevracíme a platí jedno jídlo, jedna stravenka 
Děkujeme za pochopení 

DOBROU CHUŤ 


