MENU A LA CARTE (vydáváme po poledním menu cca od 15h)
PŘEDKRMY
120g Nachos zapečené se sýrem čedar, jalapeňos a variací omáček 1,3,7
99,80g Carpaccio ze svíčkové (Uruguay) s domácím bazalkovým pestem, hoblinami
parmazánu, rukolovým salátkem a pečeným citronem
195,120g Marinované sýry "Bistro Dvorce" po italsku (camembert, niva) s jarní cibulkou,
BBQ, chilli česnekem a carmen cibulkou, ovoněné římským kmínem 1,3,6,7
109,80g Kachní paštika "Bistro Dvorce" po provensálsku s cibulovým čatný
a rozpečeným toskánským chlebem 1,3,7,9,12
119,-

POLÉVKY ...dle denní nabídky
HLAVNÍ JÍDLA
200g Hovězí steak "Maminha" marinovaný v barevném pepři, se sázeným vejcem,
rukolovým salátkem se sušenými rajčátky, omáčkou demi-glace a rozpečenou
bylinkovou bagetkou 1,3,7,9,12

269,-

200g Vepřová panenka marinovaná v čerstvých bylinkách s hráškovým pyré s mátou,
karotkovým fondánem, zdobené aphilou a "red wine" omáčkou 6,9,12
229,180g Trhaný vepřový burger v BBQ, se zeleninou, dijonskou omáčkou a hranolkami
1,3,6,7,8,10,11,12
219,600g Marinovaná vepřová žebra (Ambiente) pečená v bbq, medu, čerstvých bylinkách
s kukuřicí a domácí fermentovanou zeleninou,hořčicí,křenem
a rozpečeným chlebem 1,3,6,7,8,10
259,900g Vepřové koleno pečené na černém pivu s křenem, hořčicí, opečeným chlebem
a domácí fermentovanou zeleninou 1,3,8,10
239,200g Smažený kuřecí řízek s hranolkami, tatarskou omáčkou a citrónem 1,3,7

169,-

SALÁTY
350g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou, bylinkovými krutony a cherry rajčaty
a hoblinami parmezánu 1,3,4,7,10
189,350g Fit Salát s trhanými saláty, rajčaty, okurkou, paprikou, fitaki (ovčím)
sýrem, sušenými rajčaty a zálivkou vinaigrette 7,12

159,-

300g Salát s pečenými krevetami, zelenou řasou wakame a mixem trhaných salátů
a citrónovou zálivkou vinaigrette 2,7,12

239,-

BEZMASÁ JÍDLA
3ks Ovocné knedlíky (dle denní nabídky) s tvarohem, máslem a cukrem 1,3,7
150g Smažený Eidam s hranolky a tatarskou omáčkou 1,3,7,10

119,159,-

DEZERTY
2ks

Čokoládové "Bistro Brownies" s krémem mascarpone s limetkou
a borůvkami 1,3,7
2 kopečky Vanilková zmrzlina přelitá horkými malinami zdobená mátou
a šlehačkou 7
1ks Dort "Bistro Dvorce" ... dle denní nabídky

59,-

DĚTSKÁ JÍDLA
80g
80g

Smažené kuřecí nugetky balené v corn-flakes s belgickými hranolkami 1,3,7
Přírodní kuřecí steak s míchaným salátkem (okurka, rajče, trhaný salát) 7

99,95,-

XL VEČEŘE PRO CELOU RODINU:
1 kg variace MINI-ŘÍZKŮ (500g kuřecí + 500g vepřová panenka) obalených ve
strouhance a osmažených + 400g smažené hranolky 1,3,7

699,-

2 x 900g Vepřové KOLENO pečené na černém pivu s křenem, hořčicí a fermentovanou
zeleninou 1,3,8,10
449,2 x 600g Vepřová ŽEBRA v BBQ, medu a bylinkách, s pečenou kukuřicí
a opečeným chlebem 1,3,6,7,8,10

Seznam alergenů je Vám k dispozici na vyžádání u naší obsluhy.
Platit lze v hotovosti, plat.kartou, stravenkami nebo stravenkovou kartou Sodexo a Benefit Plus.

Děkujeme a přejeme Vám pevné zdraví a dobrou chuť! :-)

429,-

