LETNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK

Téměř stálá nabídka paní CHEFové

PENZIONU SLUNEČNO & HOSTINCE ZAVADILKA,

Steak z krkovice na grilu s pepřovou om.

200g

185,-Kč

1,3,7,9

150g

175,-Kč

Panenka plněná špenátem a mozzarelou

1,3,7,9 150g

185,-Kč

150g

175,-Kč

150g

165,-Kč

150g

155,Kč

150g

155,-Kč

120g

145,-Kč

120g

155,-Kč

s domácími kroketami a zeleninovým dipem

Kuřecí špíz s jarní cibulkou na grilu
pikantní masová směs se zeleninou
POLÉVKY …dle denní nabídky

podáváme se smetanovým přelivem a hrbolky

Náš hamburger s trhaným masem

1,3,7,9

v domácí bulce trhané vepřové na salátu s červenou cibulí
sýrem, okurkou i s domácí majonézou

HOTOVKY PENZIONU SLUNEČNO

Beef Stroganoff

…připravovány denně dle fantazie paní domu a počasí
… na nástěnce, či v ústním podání

1,3,7,9

hovězí nudličky se smetanou a žampiony, rýže

Pikantní směs s hranolky

1,3,7,9

pikantní masová směs se zeleninou

Řízek s hranolky

1,3,7,9

na požádání z krkovice nebo kuřecích prsou

Játra na roštu hrto ☺1,3,7
vepřová či krůtí

Kamenický Smažák s hrbolky a tatarkou ☺1,3,7
klasický eidam ale u nás vždy smažený na pánvi

NA CHUŤ & K PIVU

Tatarák z hovězího se 6 topinkami
Domácí utopenec s pečivem 1,3
Topinka „Hromyblesky“ 1,3

120g

145,-Kč
55,-Kč
89,-Kč

80g
kuřecí & vepřové nudličky s spec.chilli, rajčaty a paprikami na křupavé topince 1,3,7
připravíme dle vaší chuti: babiččino pohlazení-slza-břitva-zkáza charakteru

DEZERTY

Zmrzlinový pohár „SunSet“

75,-Kč

vanilková s horkým lesním ovocem a šlehačkou

Tiramisu

mascarpone, piškotka v kávě…

& … ZMRZLINA „PRIMA“ U BARU

SALÁTY

alergeny viz.obal

Slunečno Hermelínové

1,3,7,9
80g
175,-Kč
restovaný hermelín se sezónní zeleninou, listový salát, rajčata, okurky, paprika,
citronová zálivka a gril.cibule, podáváme s křupavým toastem 1,3,7

Slunečno Panenkové

1,3,7,9
80g
175,-Kč
restovaná panenka se sezónní zeleninou, listový salát, rajčata, okurky, paprika,
citronová zálivka a gril.cibule, podáváme s křupavým toastem 1,3,7

Malý sezónní salát

1,3,7

79,-Kč

poloviční porce i se všemi alergeny
(seznam na požádání) - z našeho lístku za 70% ceny
Penzion Slunečno Anexe s.r.o.
Kamenice 1, 294 04 Dobšín
IČO 25297848, tel.: 775101144, www.slunecno-cesky-raj.cz

69,-Kč

