Jídelní lístek
Když tě honí mlsná:
Paštika z drůbežích jater,
karamelizovaná cibulka, slanina, cornichos, hořčice, chléb
Tradiční hovězí tatarák, topinky na česnekovém sádle

(1,4,10)

(1,7,10,12) ..... 129

Kč

................. 209 Kč

Nakládaný hermelín, ořechy,
chilli, fermentovaná cibule, máslová buchta

(1,3,7) .............................................. 129

Kč

(4,7,10).….….…….…139

Kč

(1,3,7,9) ....................... 79

Kč

(7,12) .............................. 89

Kč

(1,3,4,7,10)……………..……….....…189

Kč

Marinovaný losos, červená řepa, křen, creme fraiche, kopr

Polévky, salát:
Silný vývar z hovězího žebra, maso, zelenina, nudle
Dýňový krém, zázvor, chilli, dýňový olej, semínka
Římský salát, ančovičkový dresink,
česnekový kruton, slanina, vejce, parmezán

Pro velké jedlíky:
200g Hovězí kližka, černé pivo, kořenová zelenina, žampiony,
zauzená bramborová kaše

(7,9)……………………………………………………………..…239

Kč

600g Pomalu pečená vepřová žebra,
coleslaw, medová hořčice, opečený chléb

(1,3,4,7,10)…......................................269

Kč

Konfitované kachní stehno,
červené zelí, skořice, jablko, žemlový knedlík

(1,3,7)……...…………………..259

Kč

180g Smažené řízky z vepřové panenky,
grenaille na másle, pažitka, opečený citrón

(1,3,6,7,10)………………………….259

Kč

180g Kuřecí prso sous vide,
tymián, dýňové pyré, cuketa, slaninový crumble

(7)…………..……………..…209

150g Candát na másle, houby, kroupy, majoránka, koprový olej

(1,4,7)……259

Kč
Kč

Sladká tečka:
Smažené tvarohové noky, jogurt, skořice, čokoláda, ovoce
Švestkový cheesecake, maková drobenka, ořechy

(1,7)…............129

Kč

(7)…...............................119

Kč

Alergeny v jednotlivých jídlech k nahlídnutí u obsluhy

Od Po – Ne pro Vás vaříme do 21:30

Dětský jídelní lístek:

Polévka:
0,2l Hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi

(1,3,7,9)

............................... 39 Kč

Hlavní chody:
(1,3,7)............................................ 99

Kč

(1,3,6,7,10) ............................................ 99

Kč

250g Špagety s tomatovou omáčkou, bazalka, sýr

100g Smažený kuřecí stripsy, hranolky

Dezert:
80g Krupicová kaše s máslem, čokoláda, ovoce

(1,7)………………………..……….79

Alergeny v jednotlivých jídlech k nahlídnutí u obsluhy

Od Po – Ne pro Vás vaříme do 21:30

Kč

Follow Us At:
Instagram – hospodanaruzku
Facebook - facebook.com/hospodanaruzkuliberec/

Hospoda na Růžku | Gutenbergova 3 | Liberec
485 256 718 | info@hospodanaruzku.cz | www.hospodanaruzku.cz

Seznam označení alergenů nacházejících se v jídelním lístku
1 obiloviny obsahující lepek | 2 korýši a výrobky z nich | 3 vejce a výrobky z nich | 4 ryby a výrobky z nich | 5
jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich | 6 sójové boby a výrobky z nich | 7 mléko a výrobky z něj | 8
skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie,
makadamie a výrobky z nich | 9 celer a výrobky z něj | 10 hořčice a výrobky z ní | 11 sezamová semena a výrobky
z nich | 12 oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg | 13 vlčí bob a výrobky z něj | 14
měkkýši a výrobky z nich

