
Smažené pokrmy
120g Sýr s tatarskou omáčkou /1a,3,7,10/         95,-
150g Žampiony s tatarskou omáčkou          91,-
            /1a,3,7,10/                         
200g Řízek z vepřové krkovice se
          zelným salátkem /1a,3,7,10/                    129,-
150g Kuřecí řízek se zelným salátkem     115,-
                    /1a,3,7,10/ 
100g Camembert s brusinkami /1a,3,7/       98,-

 Z našeho grilu
200g Steak z pravé svíčkové s pepřovou omáčkou, bramborové rösti /1a,3,7,10/                 295,-
200g Filírovaná vepřová panenka se švestkovou omáčkou, 
          bramborovo-mandlové krokety/1a,7,10/                                                                       198,-
200g Kuřecí steak s bylinkovým máslem, fazolky balené v anglické slanině /1a,7,10/             168,-
250g Vepřová krkovice s BBQ omáčkou, americké brambory/1a,6,9,10/                             183,-                                   
200g Pstruh po mlynářsku, petrželové brambory /1a,4,7/                                                      153,-

Předkrmy a 
pochutiny k pivu 

 120g Nakládaný camembert  pečivo /1a,3,7/                72,-
 100g Náš pikantní utopenec, chléb /1a,3,7/                          52,-
 100g Tatarský biftek s topinkami /1a,3,7/                             118,-          
 100g Masová paštika s brusinkami a
           rozpečenou bagetkou /1a,3,7/                            63,-
 200g Bramboráčky s kysaným zelím /1a,3,7,10/                    58,-
 150g Naše brambo 150g Naše bramborové chipsy s
           česnekovým dipem /7/                                        48,-

Polévky
 3dcl Hovězí vývar s játrovými nočky /1a,3,7,9/                35,-
 3dcl Polévka dle denní nabídky /1-12/                         29,-

Hlavní chody
150g Svíčková hovězí pečeně s karlovarským
          knedlíkem,brusinkový terč /1a,3,7,9,10/                        138,-                                          
220g Vykostěné vepřové koleno s 
          variací knedlíků, dušené zelí /1a,3,7,10/                133,-
150g Pikantní masová směs s 
          bramboráčky /1a,3,7/                                       128,-
150g Fish and chips 150g Fish and chips /1a,3,4,7/                                                  143,-
350g Penne Arabiatta s parmazánem/1a,3,7/            103,-
350g Restovaná zelenina s bylinkami 
          zapečená sýrem /7,10/                                           98,-                                                                                                      
350g Bramborové noky s kuřecím masem
          špenátem a smetanou /1a,3,7/                            138,-

Snídaňové 
menu

150g Snídaně ze dvou vajec: omeleta 
         nebo míchaná vejce, pečivo /1a,3,7/   58,-
           Možné doplnit:     Opečená slanina                        18,-       
                                    Šunka                                                13,-
                                    Žampiony                                        10,-
                                    Sýr                                               13,-
                                    Osmažená cibule                                                         Osmažená cibule                        10,-
200g Sendvič s kuřecím masem/1,3,7/       108,-        
           (Toustový chléb, bylinkový dip, ledový salát,
            kuřecí maso)
200g Klasická anglická snídaně/1a,3,7/             89,-     
           (Fazole, klobáska,sázené vejce a toast)
200g Pancakes s opečenou                           98,-
          slaninou a sý          slaninou a sýrem /1,3,7/
150g Francouzský toast /1a,3,7/                       89,-
150g Náš Hummus s čerstvou zeleninou                
         a celozrnnou bagetkou/1a3,7/                                                       75,-
200g Obložený talíř /1a,3,7/                         89,-
           (máslo, eidam, camembert, šunka, 
           nakládané okurky, pečivo)
200g O200g Ovesná kaše s lesním ovocem a         85,-
         zakysanou smetanou /1a,7/

150g Pastýřský sýr s tatarskou omáčkou                113,-                                                                    
          /1a,3,7,10/ (Smažený sýr plněný šunkou)
150g Kuřecí steak zapečený se šunkou,
          broskví a sýrem /1a,7,10/                                 128,-
150g Havířská šlamastyka s bramboráčky             125,-
          /1a,3,7/ (Kuřecí a vepřové medailonky s pikantní 
            křu            křupavou zeleninou a sýrem, podávané s bramboráčky)
150g Kuřecí „Ondráš“ se zelným salátem                 128,-
          /1a,3,7,10/ (Kuřecí řízek v bramborákovém těstíčku)

Retro nabídka



Váha masa je uváděna v syrovém stavu
Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy 

Nabídka platná od:1.6.2020
zpracoval Radek Vágner s kolektivem  

hudební večery
svatby - rauty - oslavy
školení - přednášky
rezervace na 
 601 563 472

www.nahradbachribram.cz

Rozvozy obědů
každý pracovní den 

do 13:30 po Příbrami zdarma
    acebook.com/nahradbachpribram 

150g Lívanečky s ovocným přelivem a zakysanou smetanou  /1a,3,7/            58,-                                                                      
150g Palačinka s lískooříškovým krémem a šlehačkou /1a,3,7,8/                     53,-
150g Zmrzlinový pohár s horkým lesním ovocem a šlehačkou /7/                 60,-
150g Zmrzlinový pohár s ovocem a vaječným koňakem /3,7/                          68,-
Další zákusky dle nabídky od naší cukrářky /1-12/

Moučníky

60g     Tatarská omáčka /3,7,10/                    23,-
60g     Česnekový dip /7/                              23,-
60g     Pikantní dip /3,7,10/                            23,-
1,5dcl Švestková omáčka /1a,7/                    33,-     
1,5dcl Pepřová omáčka /7,10/                       38,-
1,5dcl Hříbková omáčka /7/                         38,-
1,5dcl 1,5dcl Sýrová omáčka /7/                             33,-
1,5dcl BBQ omáčka /1a,6,9,10/                       33,-

Dipy a omáčky

Saláty
250g Salát Caesar s kuřecím masem, 
         krutony, slaninou, parmazánem 
         a dresinkem /1a,3,4,7,10/                       138,-
250g Šopský salát /7/                                    88,-
150g Míchaný zeleninový salát                     38,-
150g Okurkový salát                                       38,-
150g 150g Tomatový salát                                               38,-
150g Mrkvový salát s jablky                        33,-
150g Zelný salát                                              33,-

Přílohy
200g Vařené brambory s máslem /7/          25,-
200g Šťouchané brambory /7/                       28,-
200g Hranolky                                                            28,- 
200g Americké brambory                              28,-             
200g Bramborové krokety /1a,3,7/                 38,-
200g Opečené brambory                                     28,-
200g Naše brambo200g Naše bramborovo-mandlové
          krokety /1a,3,7/                                           43,-
200g Naše bramboráčky  4ks/1a,3,7/              45,-
200g Fazolky balené v anglické slanině        45,-
200g Restovaná zelenina                                  43,-
200g Dušená rýže                                            25,-                                                                                                                                            
 


