Jídelní lístek
Když tě honí mlsná:
Vepřová tlačenka, nakládaná cibule, ocet, pepř, chléb
Hovězí tatarák, opečený chléb, česnek, řeřicha

(1,4,10)

(1,9)

……………...…129 Kč

............................... 219 Kč

Hermelín, hrubozrnná hořčice, ořechy, chilli,
karamelizovaná cibule, bylinky, bylinkový chléb

(1,3,7)

...................................... 159 Kč

Trhané vepřové, opečený chléb,
polníček, nakládané zelí, uzená majonéza, jalapeňos

(1,3,10).……………………….139

Kč

Polévky, salát:
Silný drůbeží vývar, játrové knedlíčky, zelenina, maso, nudle
Gulášovka z hovězího krku, brambor, opečený chléb

(1)

(1,3,7,9) ..... 89

Kč

.............................. 99 Kč

Listový salát, hrušky, brusinky,
pečené vlašské ořechy, gorgonzola, vinaigrete

(7,10,12)……………..…….....…199

Kč

Pro velké jedlíky:
200g Hovězí flank steak,
hrubý pepř, chimichurri omáčka, pečené brambory ….…………………..…..…329 Kč
200g Špikované hovězí na smetaně,
brusinky, karlovarský knedlík

(1,3,6,7,8,9,10,11)…..............................................239

Kč

650g Pečená vepřová žebra,
nakládaná okurka, feferonky, hořčice, křen, chléb

(1,4,6,10)………………...309

Kč

180g Smažené řízky z vepřové panenky,
mačkaný brambor se slaninou, cibule, pažitka, citrón

(1,3,6,7,11)…………….269

Kč

180g Pikantní kuřecí paličky,
sezam, zeleninové crudité, blue cheese dip, bylinkový chléb

(1,3,7)………269

Kč

150g Filet z candáta, růžičková kapusta na másle,
pyré z petržele, omáčka veloute, řeřicha

(4,7)………………………………….……289

Kč

Dezert, sýry:
Dukátové buchtičky, vanilkový krém, ovoce, máta
Variace sýrů, ořechy, švestková hořčice, fík

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

(7,10)…..................................129

Kč
Kč

Něco k pivu:

Smažené bramborové chipsy, bylinkový dip
Uzené mandle

(12)

(3,7) .............................................. 99

Kč

................................................................................................. 89 Kč

Alergeny v jednotlivých jídlech k nahlídnutí u obsluhy

Od Po – Čt pro Vás vaříme do 21:30, Pá – So do 22:30 a Ne do 20:30

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

Dětský jídelní lístek:

Polévka:
0,2l Drůbeží vývar, maso, zelenina, nudle

(1,3,7,9)

.......................................... 39 Kč

Hlavní chody:
250g Špagety s tomatovou omáčkou, bazalka, sýr

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

100g Přírodní kuřecí řízek, bramborové pyré

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

Kč
Kč

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

(1,7)………………………..……….79

Alergeny v jednotlivých jídlech k nahlídnutí u obsluhy

Od Po – Čt pro Vás vaříme do 21:30, Pá – So do 22:30 a Ne do 20:30

Kč

