Restaurace U Havrana
JÍDELNÍ LÍSTEK
POLÉVKY:
0,3l Česnečka z uzeného žebra 49,- Kč
podávaná s chlebovými krutony a sýrem

0,3l Polévka dle denní nabídky 39,- Kč
obsluha vám řekne, jakou máme dnes

TAPAS A CHUŤOVKY K PIVU:
120g Hovězí tatarák 199,- Kč
s topinkami (6ks) a česnekem (podáváme již ochucený, na přání si můžete ochutit sami)

300g Belgické hranolky 99,- Kč
podávané s horkým čedarem, česnekovým dipem a zeleninovými prsty

120g Cibulové kroužky 89,- Kč
smažené v pivním těstíčku, podávané s BBQ omáčkou a zeleninovými prsty

150g Chilli Nachos se salsou 89,- Kč
kukuřičné chipsy podávané s horkým čedarem a domácí mexickou salsou

1ks Nakládaný hermelín 79,- Kč
podávaný na zelném salátu s feferonkou a čerstvým chlebem (3ks)

100g Škvarková pomazánka 89,- Kč
podávaná s červenou cibulkou, kyselou okurkou a čerstvým chlebem (3ks)

500g Rautové řízečky z kuřecích prsíček 299,- Kč
podávané na ledovém salátu s řezy citrónu

500g Rautové řízečky z vepřové krkovičky 299,- Kč
podávané na ledovém salátu s řezy citrónu

SALÁTY A TORTILLY:
300g Chicken Caesar Salát 179,- Kč
salát připravený z římského salátu s česnekovými krutony, ančovičkovým dresinkem, restovanými kousky kuřecích
prsíček a praženou slaninou, sypaný sýrem grana padano

250g Caesar Salát 129,- Kč
salát připravený z římského salátu s česnekovými krutony a ančovičkovým dresinkem, sypaný sýrem grana padano

300g PUB Chicken Wrap 179,- Kč
tortilla plněná grilovanými kuřecími prsíčky, plátky grilované slaniny, římskými listy, plátky rajčat, okurkou, paprikami,

červenou cibulí a bylinkovo paramzánovou majonézou, podávaná s listovým salátkem a česnekovým dipem

300g Cheddar Cheese Quesadilla 179,- Kč
grilovaná tortilla plněná mexickou salsou, papričkami jalapeňos a 100g čedaru, podávaná se zakysanou smetanou a
listovým salátkem

BURGERY: (všechny burgery podáváme s hranolky)
1ks Double Cheese Burger 289,- Kč
burger z 280g mletého hovězího masa v domácí cibulové housce, plněný čedarem, plátky grilované slaniny a čerstvého
rajčete, lístkem ledového salátu, červenou cibulí a hořčičnou majonézou s worcester omáčkou

1ks Classic Beef Burger 199,- Kč
burger ze 140g mletého hovězího masa v domácí cibulové housce, plněný karamelizovanou cibulkou, žampiony,
čedarem, plátkem grilované slaniny, plátkem rajčete, lístkem ledového salátu a hořčičnou majonézou

1ks Texas Smokey BBQ Burger 199,- Kč
burger ze 140 g mletého hovězího masa v domácí cibulové housce, s lístky ledového salátu, rajčaty, kyselou okurkou,
plátky slaniny, čedarem, hořčičnou majonézou a BBQ omáčkou

1ks Nachos & Jalapeňo Burger 199,- Kč
burger ze 140g mletého hovězího masa v domácí cibulové housce, plněný čedarem, slaninou, nachos, feferonkami,
ledovým salátem, plátkem rajčete, mexickou salsou a zakysanou smetanou

STEAKY:
250g Beefsteak 349,- Kč
steak z hovězí svíčkové, pečený dorůžova, podávaný se smetanovou hříbkovou omáčkou a steakovými hranolky

250g Pfeffersteak 349,- Kč
steak z hovězí svíčkové, pečený dorůžova, podávaný s krémovou omáčkou ze zeleného pepře a steakovými hranolky

200g Grilovaná vepřová panenka ve slanině 209,- Kč
podávaná s fazolkami restovanými s česnekem a šťouchanými bramborami

250g Grilovaná BBQ krkovička 209,- Kč
podávaná s pečeným kukuřičným klasem, BBQ omáčkou, šťouchanými bramborami a vídeňskou cibulkou

250g Grilované kuřecí prsíčko 209,- Kč
plněné listovým špenátem, podávané s grilovanými cherry rajčátky a šťouchanými bramborami

ČESKÉ SPECIALITY:
1200g Pečené plzeňské kolínko 249,- Kč
pečené zadní vepřové koleno v marinádě z Plzeňského Prazdroje, česneku, dijonské hořčice a rozmarýnu, podávané se
smetanovým křenem, hořčicí, zelným salátem a čerstvým chlebem

1/4 Pečená kachna po staročesku 209,- Kč
podávaná s červeným a moravským zelím a houskovými a bramborovými knedlíky

500g Pečená vepřová žebírka 199,- Kč

lehce zauzená, pečená pikantní vepřová žebra v BBQ marinádě, podávaná se salátem coleslaw a rozpečenou bylinkovou
bagetou

600g Pikantní kuřecí křídla 179,- Kč
pečená pikantní kuřecí křidélka, podávaná se zeleninovými prsty, BBQ omáčkou a rozpečenou bylinkovou bagetou

150g Svíčková na smetaně 169,- Kč
podávaná s brusinkami, šlehačkou a houskovými knedlíky

150g Plzeňský pivní guláš 169,- Kč
podávaný s houskovými knedlíky a čerstvou cibulkou

200g Řízek z vepřové krkovičky 169,- Kč
podávaný se šťouchanými bramborami a citronem

200g Řízek z kuřecích prsíček 169,- Kč
podávaný s hranolky s citronem

200g Grilovaná Pražská šunka 169,- Kč
podávaná s hořčicí, smetanovým křenem, beraními rohy a čerstvým chlebem (3ks)

150g Smažený Eidam 159,- Kč
podávaný s tatarskou omáčkou a hranolky

DEZERT:
150g Jablečný štrůdl 69,- Kč
podávaný s vanilkovou zmrzlinou a čerstvou šlehačkou

Pokud máte nějaké speciální přání, chtěli byste změnit přílohu, něco z pokrmu odebrat, či naopak přidat, řekněte nám to
a pokud to bude možné, rádi Vám vyhovíme.
Pokud Vás zajímá, jaké alergeny naše pokrmy obsahují, na vyžádání Vám dáme jídelní lístek s jejich rozpisem.
Všechny pokrmy Vám rádi zabalíme s sebou.

