Speciality

Jídla k pivu
01. Hranolky posypané sỳrem s kečupem&tatarkou
(talíř pro čtyři) £7.00
02. 10xTopinka s masovou kuřecí nebo vepřovou směsí
£14.00

03.
04.
05.
06
07.
08.
09.
10.

Topinka s česnekem £1.50
Topinka s česnekem posypaná sỳrem
£2.00
Rybí očko / Zavináč
£2.00
Utopenec £2.00
Nakládané Olivy
£4.00
Tlačenka s chlebem , cibulí , horčicí)£4.00
Vařená Klobása, hořčice,křen,kečup & chléb £4.50
Opečená Klobása, hořčice,křen,kečup & chléb£4.50

Polévky
11. Kuřecí Vývar s nudlemi £ 2.50
12. Smetanová Zelňačka s klobásou £3.50

£4.oo
Half Pint(237ml) of Draught £3.oo

Bottled beer £4.5o

Vegetariánské Speciality

Bottles - Sometimes we have much

37. Směs Quorn s houbami, paprikou, cibulí ochucená s

more variety of bottled beers from
Czechoslovakia
PLEASE ask the waiter for daily offer of
the full selection

červenou paprikou posypaná se sỳrem £14.00
38. Záhoráckỳ Quorn řízek v bramboráku& příloha £14.00
39. Quorn řízek& příloha £10.00
40. Czech club Special Quorn řízek &příloha £12.00
41. Czech club Quorn salát £12.00

Bottled Cider £4.5o
House Wine

42.Czech Club Řízek (Řízek s česnekem

175 ml red or white Glass £4.oo

posypanỳ cibulí, sỳrem a se specialní BBQ pikantní
omáčkou)

Bottle of wine £18.oo

Czech Club Kuřecí fillet& příloha£ 10.00
Czech Club Vepřovỳ řízek& příloha £10.00
Czech Club Smažená Kachna& příloha £11.00

13. Vepřová pečeně na divoko na smetaně& knedlíky

Řízky a Smažená obalovaná jídla

Beer
Pint of Draught (475ml)

hranolky,Vařené brambory, smažené
brambory,bramborovou kaší bramborovỳ
salát,rỳže,zeleninovỳ salát

Československá Hlavní Jídla
£12.00 ½ porce £7.00
14. Svíčková na smetaně & knedlíky £10.00½ porce £6.00
15. Pečené Husí prsa, zelí & knedlíky £12.00 ½ porce £7.00
16. Vepřo knedlo zelo £8.00 ½ porce £5.00
17. Hovězí Guláš & knedlíky £8.00 ½ porce £5.00
18.Segedínský Guláš & knedlíky £8.00 ½ porce £5.00
19. Kachna zelí & knedlíky £10.00
20 Jehněčí kotleta se špenátem & knedlíky £14.00
21. Restovaná Kuřecí Játra na cibulce a chlebem £9.00

Beverages

Podavané s Přílohou jakou si vyberete-

Czech Club Telecí řízek-Videňskỳ& příloha) £14.00

Czech Club Smaženỳ pstruh& příloha £14.00
Czech Club Smaženỳ losos& příloha £14.00
43.BBQ

/Rožněná jídla

Chardonnay chenin-white
Cabernet sauvignon-red

Rose
Sparkling wine £20.oo
Champagne £35.oo
Czechoslovak wine £20.oo
Spirits (20 ml) £2.oo
Spirit/liqueur (40 ml) £4.oo

Jídla jsou ochucená speciální pikantní omáčkou
(kečup, hořčice,česnek& černý pepř) s uzenỳm bůčkem a s cibulí

Klobása hořčice,křen,kečup & chléb (bez přílohy) £8.00
Kuřecí, Vepřové, Jehněčí kotleta, Kachna &příloha £14.00
Svíčkový&příloha £14.00

Směs Masová na paprice s houbami,
Soft Drinks
rajčetem, paprikou,okurkou, cibulí ochucená s červenou paprikou
Small Mineral Water sparkling or steel
Kuřecí nebo Vepřová & příloha £12.00
(bottle) £1.5o
44.

Podavané s Přílohou jakou si vyberete hranolky,
Kachna s Brusinkovou omáčkou&příloha £12.00
bramborovou kaši, vařené brambory, smažené
Svíčková & příloha £14.00
brambory, bramborovỳ salát, rỳže, zeleninovỳ salát
22.Kuřecí řízek & příloha £8.00

Vepřovỳ řízek & příloha £8.00
Telecí řízek-Videňskỳ& příloha £14.00
Hovězí řízek- & příloha £14.00
23.Smažený Plněný řízek se sỳrem a šunkou
Kuřecí & příloha £11.00
24. Smažák £8.00
25. Smažák se šunkou & příloha (smažák) £9.00
26. Hermelín& příloha £9.00
27. Květák& příloha £10.00
28. Pstruh& příloha £14.00
29. Losos & příloha £14.00

30. Saláty

s pečeným masem(bez přílohy)

Slivovice
Hruškovice
Becherovka
Fernet
Jagermeister
Cognac or Brandy
Whiskey
Vodka
Gin

45.

Red Bull (tin/can) £2.5o

Přírodní řízek

Tin/can/bottle coca colanormal/zero 2.oo

Kuřecí nebo vepřovỳ & příloha £12.00
Svíčkovỳ& příloha £14.00

Poured soft drinks 500ml (large)

£3.oo

46. Uzené koleno (bez přílohy)

Poured soft drinks half pint 250
ml (small) £1.5o

s hořčicí, chlebem a křenem £14.00

47.

Záhoráckỳ Řízek (bez přílohy)

Apple juice/ Orange Juice
Cranberry juice
Kofola

(maso v bramboráku)
Kachna £12.00
Kuřecí nebo Vepřovỳ £12.00
Svíčkovỳ £14.00
Saláty(bez přílohy)
48. Balkánskỳ salát

Coffee and tea
Espresso £1.50
Double Espresso £2.00
Cappuccino £2.50

(paprika, rajče, cibule, okurek, olivy, feta sỳr) £6.00

Videňska káva - (Nescafe)
Černá káva se šlehačkou £1.50
Černá kava £1.00 (Nescafe)
Ovocnỳ Čaj £1.50
Černỳ čaj £1.50

49. Zeleninový salát- čerstvé zelí, rajče, okurek £2.00
Zelenỳ salát, rajče, salátová okurka, olivy, cibule, sỳr, 50. Okurkový salát £2.00
čerstvé zelí,ovčí sýr,posypané čedarem
51. Rajčatový salát s cibulí £2.00
Vepřovỳ £10.00 ½ porce £6.00
52. Bramborový salát £2.00
Hovězí £12 ½ porce £7.00
Moučňíky
Husa £12 ½ porce £7.00
53. Meruňkovỳ kynutỳ Knedlík s máslem
Jehněčí kotleta £14.00
skořicovým cukrem a šlehačkou £2.50
Kachna £10.00
54. Meruňkovỳ kynutỳ Knedlík s jogurtem
Pstruh £14.00
skořicovým cukrem a šlehačkou £2.50
55. Meruňkovỳ kynutỳ Knedlík s Jogurtem a se
Losos £14.00
Zmrzlinou,skořicovým cukrem a šlehačkou £3.50
56. Jablkový Štrůdl se skořicovým cukrem
31. Langoš £5.00
servíruje se teplý se šlehačkou £3.00
32. Bramborák na rostlinném oleji smažený £3.00
57. Jablkový Štrůdl se zmrzlinou, skořicovým
cukrem- servírujese teplý se šlehačkou £4.00
33. Bramborák se slaninou na rostlinném oleji smažený £4.00
58. Palačinka plněná jahodami a ozdobená
34. Bramborák plněný Kuřecí nebo Vepřovou směsí £14.00
šlehačkou £4.00
34D. Bramborák plněný Kachnou s houbami
59. Palačinka plněná čokoladou a ozdobená
na brusinkach £14.00
šlehačkou £4.00
35. Halušky s ovčím sýrem a s uzenỳm £7.00
60. Jahodový zmrzlinový Pohár £4.00
36.Halušky s kysanỳm zelím a s uzenỳm £ 7.00
61. Kopeček Zmrzliny £1.00

Moučná jidla Vegetariánské taky (bez přílohy)

Ketchup / mustard / Tatar sauce £0.50 Cheese £0.50 Extra extras £2.00

Nezapomeňte se
Zeptat
na dnešní nabídku
extra jídel !!
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