Naše nabídka
Předkrmy:
100 g smažené cibulové kroužky, pikantní barbecue omáčka
150 g carpaccio z červené řepy, rucola a kozí sýr v sezamové krustě

70,- Kč
109,- Kč

Polévky:
0,33 l hovězí vývar s masem, domácí nudle
0,33 l česneková se sýrem, šunkou a vejcem
0,33 l tradiční valašská kyselice, chléb

48,- Kč
53,- Kč
53,- Kč

Hotová jídla:
150 g svíčková na smetaně, domácí knedlík, brusinkový terč
150 g hovězí guláš, domácí knedlík
150 g hovězí na houbách, šťouchaný brambor
150 g vařené hovězí, rajská omáčka, dušená rýže
150 g moravský vrabec, listový špenát, domácí bramborový knedlík
150 g vepřová pečeně, bílé hlávkové zelí, variace domácích knedlíků

175,- Kč
155,- Kč
175,- Kč
165,- Kč
165,- Kč
175,- Kč

Jídla na objednávku:
200 g steak z pravé svíčkové, příloha, omáčka (nabídka u obsluhy)
200 g steak z roštěné, příloha, omáčka (nabídka u obsluhy)
250 g tatarský biftek, 4 krajíce topinek
150g burger Highland, steakové hranolky, dip
250 g dřevorubecký vepřový steak, steakové hranolky, česnekový dip
150 g kuřecí prsa s bryndzou a sušenými rajčaty
150 g smažený sýr, steakové hranolky, tatarská omáčka
150 g steak z norského lososa, grilovaná zelenina, bylinkové máslo
300g halušky s bryndzou, cibulka, slaninový chips
250 g špenátové rizotto s hoblinami Gran Moravia
250 g houbové rizotto se sýrem Gran Moravia
150 g špagety s bazalkou a grilovanými cherry rajčátky, Gran Moravia sýr
150 g Caesar salát s grilovaným kuřecím masem a krutony

440,-Kč
390,- Kč
260,- Kč
185,- Kč
245,- Kč
195,- Kč
176,- Kč
215,- Kč
135,- Kč
165,- Kč
185,-Kč
165,- Kč
175,- Kč

Dětská jídla:
75 g grilovaný kuřecí tříprťák, vařený brambor, kečup
75 g špagety s kuřecím masem a tomatovo - smetanovou omáčkou
100 g nudle s mákem
3 ks domácí lívance se zakysanou smetanou a ovocem

84,- Kč
84,- Kč
74,- Kč
74,- Kč

Moučník:
2 ks domácí jablečný štrúdl se šlehačkou
2 ks domácí jablečný štrúdl se zmrzlinou a šlehačkou
1 ks zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou
1 ks horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou

55,- Kč
65,- Kč
72,- Kč
78,- Kč

Dobrou chuť a pohodový nový rok
Vám přeje personál restaurace H-Resort.

