MENU A LA CARTE (vydáváme po poledním menu cca od 15h)
PŘEDKRMY / CHUŤOVKY K PIVU
120g Nachos zapečené se sýrem čedar, jalapeňos a variací omáček 1,3,7
100g Pečená řepa s kozím sýrem, vlašskými oříšky, brusinkovým dresinkem
a opečenou bagetkou 1,3,7,8
120g Marinované sýry "Bistro Dvorce" (camembert, niva) s jarní cibulkou, BBQ,
chilli česnekem a carmen cibulkou, ovoněné římským kmínem 1,3,6,7
100g Hovězí tatarák s opečeným chlebem 1,3,7,10
80g Kachní paštika "Bistro Dvorce" s rozmarýnem, tymiánem, portským vínem,
koňakem, cibulovým čatný a opečenou bagetkou 1,3,7,9,12
POLÉVKY .
Silný hovězí vývar se zeleninou, masem a domácími nudlemi 1,3,7,9

99,169,125,199,145,-

55,-

HLAVNÍ JÍDLA
200g Hovězí steak „Striploin“ s pepřovou omáčkou a batátovými hranolkami 1,3,7
335,200g Filírovaná grilovaná vepřová panenka s grilovanou zeleninou
269,(cuketa, lilek, cibule, paprika) s pečenými grenaillemi a omáčkou demi-glace 9
200g Hovězí burger Bistro Dvorce se zeleninou, opečenou slaninou, čedarem
289,a hranolkami 1,3,6,7,8,10,11,12
250g Fish and Chips z islandské tresky se steakovými hranolkami,
299,česnekovou majonézou a malým salátkem 1,3,4,7
600g Marinovaná vepřová žebra Louisiana s beraním rohy, kaparovým dipem 279,a rozpečeným chlebem 1,3,6,7,8,10
250g Kuřecí supreme s grilovanou zeleninou (cuketa, lilek, cibule, paprika)
249,a omáčkou demi-glace 7
200g Vepřový řízek z vepř. krkovice s vídeňským bramborovým salátem
209,(vařené brambory, č.cibule, kyselá okurka, hrubozrnná hořčice, jarní cibulka) 1,3,7,10

180g Kuřecí řízek s vídeňským bramborovým salátem 1,3,7,10
150g Hovězí gulášek z hov. krku s domácím houskovým knedlíkem
a červenou cibulkou 1,3,7
150g Smažený Eidam s hranolkami a tatarskou omáčkou 1,3,7,10
SALÁTY
350g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou, bylinkovými krutony, ančovičkovým
dresinkem a hoblinami parmazánu 1,3,4,7,10

199,189,169,219,-

350g Řecký salát s trhanými saláty, rajčaty, okurkou, paprikou, fitaki (ovčím)
sýrem, rajčaty, zelenými olivami a zálivkou vinaigrette 7,12

185,-

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

269,-

DEZERTY
1ks Domácí čokoládový fondant s pistáciovou zmrzlinou, pistáciemi a višněmi 1,3,7

135,-

