Studené předkrmy a malá jídla

Speciality naší kuchyně

80 g Míchaný tatarský biftek z čerstvého lososa, opečený toast 119,80 g Roastbeef s křenovým dipem

95,-

80 g Domácí zvěřinová paštika s brusinkami, čerstvý chléb

95,-

100 g Nakládaný Hermelín, čerstvý chléb

82,-

100 g Carpaccio z marinované červené řepy

89,-

		 s jemným sýrem žervé a sezamem
100 g Domácí vepřová šunka,
		 nakládaná mladá cibulka a okurka, čerstvý chléb

95,-

95,-

		 čerstvý chléb
80 g Grilovaný francouzský kozí sýr na rukolovém salátu

109,-

		 s cherry rajčátky
200 g Smažené bramborové chipsy s domácí salsou

79,-

Polévky
0,25 l Poctivý hovězí vývar s masem a nudlemi

45,-

0,25 l Tomatová polévka s nokem zakysané smetany

45,-

		 a bazalkovým pestem

159,-

205,-

300 g Italský salát (římský salát, ledový salát, parmská šunka,

185,-

		 mozzarella, sušená rajčata, olivy, bazalkové pesto)
300 g Tuňákový salát (mix listových salátů, tuňák, sušená rajčata, 179,		 marinovaná červená řepa, jogurtový dresink)

115,-

		 dresink z vaječných žloutků a ančoviček, hoblinky parmazánu)
		
+ 100 g grilované kuřecí nugetky
+ 59,		
+ 100 g grilované kousky lososa
+ 95,170 g Malý šopský salát

		 (čerstvá zelenina, balkánský sýr, extra panenský olivový olej)

200 g Grilovaná vepřová panenka sous-vide
		 obalená v sušené šunce a kuřecí fáši,
		 bramborové pyré, omáčka demi-glace,
		 zdobené prachem z černých oliv

239,-

		
		
		
		

75,-

200 g Filet z čerstvého lososa připravený na másle
		 s opečeným citrónem a tymiánem
200 g Grilovaný čerstvý losos, restovaná rajčata a žampiony

239,249,-

Přílohy
219,-

(medium, pokud nemáte jiné přání)
čerstvě mleté maso z hovězího krku, opečená slanina,
karamelizovaná cibule, čedar, listový salát, majonéza, kečup
+ smažené hranolky + domácí BBQ omáčka

Hlavní jídla

200 g Vařené brambory

35,-

200 g Šťouchané brambory s restovanou cibulkou a slaninou

45,-

200 g Smažené bramborové hranolky

37,-

200 g Smažené americké brambory

40,-

300 g Grilovaná zelenina na olivovém oleji

67,-

1 ks Rozpečená bageta s bylinkovým máslem

		
Biftek z pravé hovězí svíčkové

200 g / 300 g

		 (medium, pokud nemáte jiné přání)
		 - podávaný na fazolkách a slanině s Maldonskou solí
		 - podávaný s koňakovou omáčkou

349,- / 449,339,- / 439,-

200 g Řízek z vepřové kotlety s domácí bramborovou kaší

195,-

180 g Šťavnaté kuřecí prso plněné mozzarellou

189,-

		 a listovým špenátem, omáčka demi-glace
180 g Šťavnaté kuřecí prso připravené na grilu, marinované

189,-

1 ks Pečivo

35,5,-

50 g Domácí tatarská omáčka / Kečup

28,-

Dezerty
1 ks Čokoládový fondán s vanilkovým krémem

85,-

1 ks Domácí borůvkový cheesecake

79,-

		
Aktuální nabídka zákusků

		 v bílém jogurtu a bylinkách, omáčka demi-glace

650 g Vepřové kolínko, domácí bramborová kaše

249,-

150 g Smažený sýr Gouda s domácí tatarskou omáčkou

129,-

		 Čerstvě namíchaný tatarský biftek z pravé svíčkové 100 g / 150 g

300 g Zeleninový salát s grilovanými kousky lososa

250 g Caesar salát (salátové listy, pečivové krutony,

219,-

250 g „Quesadilla“ (pšeničná tortila, sýr, kukuřice, fazole,
185,		 čerstvá zelenina, salsa, zakysaná smetana, papričky jalapeňos)

Saláty
300 g Kuřecí řízečky obalované v kukuřičných lupíncích
		 podávané na mixu trhaných salátů s čerstvou zeleninou
		 a medovo-hořčičným dresinkem

300 g Pečený libový bůček na medu, šťouchané brambory
		 s restovanou slaninou a cibulkou, omáčka demi-glace

180 g Domácí hovězí BURGER

Teplé předkrmy a malá jídla
80 g Smažené jitrničky na způsob Dařbujána a Pandrholy,

Ryby

podávaný s topinkami

209 / 279,-

300 g Tagliatelle s kousky grilovaného lososa,

300 g Velký sýrový talíř
100 g Olivy zelené / černé

85,165,49,-

Kolektiv Restaurace ZA OPONOU Vám přeje dobrou chuť.

175,-

jsou bezlepková, obsah ostatních alergenů
Jídla označená
je k dispozici na vyžádání u obsluhy. Poslední objednávka ve 22:30.

209,-

U většiny jídel si můžete objednat poloviční porci za 70% ceny.
Jídlo Vám rádi zabalíme s sebou, za krabičku si účtujeme 10 Kč.

		 tomatovou šťávou a bílým vínem,
		 zdobené hoblinkami parmazánu
300 g Bramborové noky s ricottou,
		 šalvějí a listovým špenátem, sypané parmazánem

120 g Malý sýrový talíř

Jídelní lístek připravil šéf kuchyně Václav Opl, odpovědný vedoucí Hynek Macák.

Těstoviny a bramborové noky
300 g Bramborové noky s kousky grilované panenky
		 a smetanovo-hříbkovou omáčkou

K vínu

159,-

Provozovatel:
Café la Rose s.r.o., IČ: 26391341, Sedláčkova 189/5, Plzeň
tel. 739 754 935 - doporučujeme rezervaci
www.restauracezaoponou.cz

