MENU RESTAURANT U ZVONICE, BENESOV,CZ
(Prices in CZK)

Koude voorspijzen

59,89,89,105,99,79,69,99,-

- krabsalade (surimi)
- garnalencoctail met grapefruit
- gemarineerde garnalen in kruidendressing
- gehakte gerookte zalm
- ingelegde artisjokken
- hamrolletje met asperges
- mozzarella met tomaten en basilicum
- carpaccio op Tsjechische wijze

Soepen

35,30,35,39,50,39,39,50,39,-

- kippensoel
- knoflooksoep
- uiensoep
- broccolisoep
- kaassoep
- groentesoep
- champignonsoep
- aspergesoep
- spinaziesoep

Warme voorspijzen

69,95
69,79,99,-

- gebakken paprika met groente
- pannenkoekje met garnalen en roquefortsaus
- champignons gevuld met een mengsel van varkensfilet
- kalkoenborst met honingsaus
- varkensfilet met Chinese saus

Groentensalades met extra´s en vegetarische gerechten

79,
149,189,149,189,89,89,89,89,89,99,-

- Griekse salade
- groentesalade met tonijn
- gerookte zalm met tomaten en groene salade
- verse groenten met kippenvlees
- groene sla, tomaten, asperges, krab en garnalen
- deegwaren met parmezaan
- groenterisotto
- pannenkoekjes, gevuld met spinazie, kaassaus
- gegrilde paprika´s, gevuld met groente en tomatensaus
- gebakken broccoli, basilicumsaus
- gebakken kaas, lichtzure saus

Zoetwatervis en zeevis
- gebakken forel, kruidenboter
- gekookte forel, Franse groenten
- zalmsteak, aspergesaus
- gegrilde zeetong, garnalensaus
- zalmfilet, bladspinazie
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Door ons aanbevolen
- zeetong, gevuld met spek, kaas en chilipaprika´s, Parmezaanse aardappelen
- kipsteak met kruiden, kaassaus, Parmezaanse aardappelen
- gegrilde kalkoenborst, pikante bonen en rijst
- deegwaren met kippenvlees en asperges
- sauté van konijn met broccoli en worteltjes, gestampte aardappelen
- spinaziedeegwaren, gemengd met varkensfilet, knoflook en parmezaan
- spies met rund-, varkens- en kippenvlees, doorgeurd met gedroogd fruit, sinaasappelsaus,
besuikerde aardappelpannenkoekjes
- gemarineerd halsstuk, pikante saus, gebakken aardappelen
- schnitzels van rundvlees met erwten, roquefort en aardappelstaafjes
- lamskarbonaadjes, sperziebonen, gestampte aardappelen
- hertensteak met jeneverbessensaus, aardappelpannenkoekjes
- gebraden konijnenmedaillons, kool met asperges, gekookte aardappelen
- trio van varkens-, kippen en rundvlees, aardappelsalade
- biefstuk tartaar van rundvlees

239,219,219,189,199,189,289,189,289,399,399,189,199,160,-

Kippenvlees
- gegrilde kipspiraaltjes, pikante saus
- kippenvlees, gebraden met kaas en ham
- Chinese kipvermicelli
- kippenborst gevuld met spinazie en kaas, knoflooksaus
- kipsauté met zoet fruit
- sauté van kippenvlees met kerrie, doperwtjes en broccoli
- gebakken kippenborst, gevuld met ham en kaas
- gebakken kipfilet, knoflookboter

139,139,139,139,139,139,139,129,-

Varkensvlees

189,179,169,159,149,179,149,129,-

- medaillons van varkensfilet, Franse groente
- varkensfilet, doorspekt met asperges
- gelardeerde spies van varkensvlees
- steak van varkensvlees, warme groenten
- pikante goelasj van varkensvlees
- varkensfilet, gevuld met mierikswortel en krab, spinaziesaus
- aardappelpannenkoekje, gevuld met een mengsel van varkensvlees
- gebraden varkensschnitzel

Rundvlees

239,269,229,359,-

- pikante gemarineerde rundersteak
- steak van runderfilet met groene asperges
- gelardeerde runderspies
- chateaubriand met gestoofde broccoli
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Zoete lekkernijen
- met kwark gevulde perzik
- gemarineerde peer met warme saus, vanillecrème en ijs
- warme kersen, chocoladesaus, vanillecrème
- ijsvariatie - aardbeien, vanille, chocolade, walnoot
- gebakken banaan met chocoladesaus en slagroom
- met warm fruit gevulde pannenkoekjes, karamel en advocaat
- met chocoladekwark en warme pruimen gevulde pannenkoekjes
- appelgebak, notenijs, vanillecrème
- flensjes met warme bosbessen en slagroom

59,79,69,59,59,59,59,59,59,-

Keuze uit Tsjechische kaassoorten 70,-

59,-

Olijven

60,-

Amandelen

50,-

Bijgerechten

30,- / 40,-

- warme groente
- rijst
- groenterijst
- kerrierijst
- champignonrijst
- hamrijst
- gekookte aardappelen
- aardappelpuree
- brede deegwaren
- spinaziedeegwaren

Sauzen

- aardappelsalade
- gestampte aardappelen met spek
- aardappelen met parmezaan
- gebakken aardappelen met spek
- aardappelpannenkoekjes
- aardappelpannenkoekjes met knoflook
- in de schil gebakken aardappelen
- aardappelkroketjes
- patates frites
- spinazie

35,-

- pepersaus, kaassaus, champignonsaus, basilicumsaus, roquefortsaus, dillesaus, aspergesaus,
garnalensaus, pikante chilisaus, lichtzure saus, mayonaise

Salades

50,-

- gemengde salade, komkommer-, tomaten-, wortel-, sla-, kool-, mierikswortelsalade, gemengde
salade met balkankaas

Dressings 20,- Yoghurtsaus, basilicumdressing, Franse dressing, olijven-citroendressing, olijven-muntdressing,
pikante chilidressing, knoflookdressing
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