Nabídka jídel s sebou
Předkrmy:
160g Sušená a uzená masa z řeznictví Rydval:
(zauzená vepřová kotleta, Ruprechtova pepřová klobása,
hovězí roštěná uzená pomalým kouřem) ........................................................ 169 Kč
160g Tradiční hovězí tatarák s topinkami na česnekovém sádle .......... 199 Kč
1ks Nakládaný hermelín s ořechovou pastou, chilli papričkami, brioška. .... 110 Kč

135g Nakládaní utopenci s fermentovanou cibulí a chlebem ..................110 Kč

Polévky, salát:
0,44l Gulášová polévka s opečeným dřevorubeckým chlebem ...................... 79 Kč
0,44l Silný kuřecí vývar s nudlemi, zeleninou,
masem a játrovými knedlíčky .......................................................................... 79 Kč
300g Caesar salát s ančovičkovým dresinkem, krutony………………...…….145 Kč
100g Kuřecí prsa ................................................................................................ 60 Kč

Hlavní jídla:
6ks Kuřecí pikantní křídla se zeleninou,
blue cheese dipem, bylinkový chléb ............................................................. 179 Kč
600g Konfitovaná vepřová žebra s BBQ omáčkou,
salátem coleslaw, chléb...…………………………………………………………………….249 Kč
180g Tradiční svíčková na smetaně, špekový knedlík, brusinky………...199 Kč
180g Smažené řízečky z vepřové panenky,
vídeňský bramborový salát…………………………………………………………………..229 Kč

Dezert:
125g Hruškovo-jablečný závin s vanilkovou omáčkou
a sušenými švestkami macerovanými v rumu ................................................ 95 Kč
Obsah alergenů v jednotlivých jídlech na požádání u obsluhy

Podáváme pondělí až neděle od 14:00-20:00 hodin.

HospodaNaRuzku.cz
info@hospodanaruzku.cz
tel: +420 485 256 718
Gutenbergova 126/3, 46001 Liberec
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