COURT BISTRO & RESTAURANT
MENU PRO SKUPINY

Polévky - 55 Kč
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou, nudlemi (1,3,7,9)
Kuřecí vývar s trhaným masem, zeleninou a nudlemi (1,3,7,9)
Česnečka s krutóny (1,3,7,9)
Kulajda s houbami a vejcem (1,3,7)
Žampionový krém s parmezánem (1,7)
Bramborová polévka s houbami (1,9)
Krém z mladého hrášku s česnekovými chlebovými krutóny (1,3,7)
Gulášová polévka (1)
Frankfurtská s párky (1,7)
Brokolicový krém s máslovými krutóny (1,3,7)
Červená zelná polévka s opečenou klobásou (1,7)
Saláty malé
150g Míchaný zeleninový salát (12) 85 Kč
150g Okurkový (12) 55 Kč
150g Rajčatový (12) 55 Kč
Saláty velké
350g Caesar salát s kuřecím masem (1,3,4,7) 220 Kč
350g Řecký salát (7) 160 Kč
350g Salát z pečené červené řepy s gratinovaným kozím sýrem (7,12) 209 Kč
350g Zeleninový salát s rozpečeným Camembertem (7,12) 160 Kč
Hlavní chody - 175 Kč
150g Grilovaný krůtí plátek s bylinkovou omáčkou (7)
150g Grilovaný kuřecí stehenní steak s přírodní šťávou z výpeku,
fazolové lusky na slanině
150g Smažený kuřecí / vepřový řízek (1,3,7)
150g Kuřecí čínská směs se zeleninou (1,4,8)
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250g Pečené kuřecí stehýnko s žemlovou nádivkou (1,3,7)
270g Bramborové gnocchi s kuřecím masem, listovým špenátem,
smetanou a parmezánem (1,3,7)
150g Steak z vepřového karé s pepřovou omáčkou (7)
150g Vepřový steak z krkovičky s houbovou omáčkou (7)
350g Penne s vepřovým masem, sušenými rajčaty a cuketou, parmezán (1,3,7)
350g Penne s drcenými rajčaty, cuketou a parmezánem (1,3,7)
150g Hovězí maso se svíčkovou omáčkou a houskovými knedlíky,
brusinkový terč (1,3,7,9,10)
150g Jemně pikantní hovězí guláš (1)
150g Hovězí Stroganov (1,7,12)
120g Smažený sýr Gouda / Camembert, tatarská omáčka (1,3,7)
300g Italské risotto s hříbky, smetanou a parmezánem (7)

Přílohy (v ceně hlavního chodu)
200g Vařené brambory s máslem a petrželkou (7)
200g Bramborová kaše (7)
200g Šťouchané brambory s jarní cibulkou (7)
200g Pečené brambory na bylinkách (7)
200g Tradiční bramborový salát (3,10,12)
200g Smažené hranolky
200g Smažené krokety
200g Dušená rýže (7)
150g Houskové knedlíky (1,3,7)
200g Fazolové lusky se slaninou a česnekem
250g Grilovaná zelenina
Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Přejeme Vám dobrou chuť a příjemně strávený čas v naší restauraci!
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