Jídelní lístek | Restaurace Černá Studnice
Něco k pivu
- Sádlo se škvarky a cibulí podávané na krajíci našeho škvarkového chleba
- Nakládaný hermelín s brusinkami
- Tlačenka s cibulí a octem

39,69,59,-

Polévky
- Jizerské kyselo s hříbky,vajíčkem a bramborem
- Silný hovězí vývar s masem,zeleninou a domácími nudlemi
- Česnečka se šunkou,sýrem a chlebem

69,45,45,-

Hotová jídla
- Hovězí svíčková na smetaně,houskový knedlík,brusinkový terč
135,- Moravský vrabec,bramborový knedlík,kysané bílé zelí na špeku
125,- Hovězí guláš mladý býk s naším chlebem nebo houskovým knedlíkem,cibule 129,-

Minutková jídla
- Hovězí flap steak (vysoký pupek) s pečenými mini brambory,pepřová om
- Pečené vepřové koleno 1 kg s chlebem,křenem a hořčicí
- Smažený kuřecí řízek,vařený brambor,citron (obloha)
- Smažený vepřový řízek,vařený brambor,citron (obloha)
- Smažený eidam,vařený brambor,tatarka (obloha)
-Kuřecí prso suprême, grilovaná zelenina
- Naše bramborové noky s kuřecím,listovým špenátem,smetanou a parmazánem
- U nás namíchaný tataráček s našimi topinkami,česnek

249,235,129129,119,149,129,149,-

Saláty
- Caesar salát (římský a ledový salát,kuřecí,slanina,ančovičkový dresink,parmazán)
- Velký zeleninový salát (okurka,rajče,paprika,černé olivy,balkánský sýr)

Dezerty
- Náš medovník
- Hrouda vanilkové zmrzliny s horkými malinami
- Tažený jablečný závin se šlehačkou

69,79,49,-

Přílohy
- Vařené brambory
- Hranolky
- Krokety
- Grilovaná zelenina
- Naše česnekové bramboráčky se škvarky 1ks

29,35,39,45,9,-

Omáčky a jiné
- Tatarka, Kečup, Hořčice
- Pepřová omáčka

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy

19,39,-

149,119,-

Nápojový lístek | Restaurace Černá Studnice
Pivo
0,3l / 0,5l Bernard 11° - světlé čepované pivo z Humpolce
0,3l / 0,5l Rezek 12° - polotmavé čepované pivo z jizerských hor
0,3l / 0.5l Bernard JANTAR - nealko polotmavé - lahev

26,-/38,28,-/40,40,-

Nealkoholické nápoje
0,3l / 0,5l Kofola – točená
0,3l / 0,5l VineaFrizzante– točená

24,-/39,21,-/35,-

0,33l Rajec voda neperlivá– lahev
0,33l Rajec voda jemně perlivá – lahev
0,25l Radenská minerální voda – lahev

29,29,35,-

0,25l ColaRoyalCrown – lahev
0,25l Orangina – lahev

29,29,-

0,25l CHITO Tonic s přírodním výtažkem chininu - lahev
0,25l CHITO Gingers přírodním výtažkem zázvoru – lahev
35,0,25l CHITO Bitter s přírodním výtažkem hořce a angostury - lahev

35,35,-

0,2l RAUCH – Pomeranč, Jablko, Ananas, Hruška, Jahoda, Malina-broskev, Černý rybíz
35,0,25/0,5 Naše limonády (malina,máta)
29/45,-

Káva, teplé nápoje
0,4l Horký čaj - černý, zelený, ovocný
0,4 horký čaj – Zázvor, Mátový
0,2l Svařené červené víno, Grog
Espresso, Cappuccino, Caffe latte

39,59,49,35,-/39,-/42,-

Destiláty
0,04l Jagermeister
0,04l Absolut vodka (Russian Standard)
0,04l Becherovka
0,04l Captain Morgan
0,04l Beefeater - Dry Gin
0,04l Jack Daniels honey
0,04l Jameson (Irish whiskey)
0,04l TulamoreDew

Vína a míchané drinky
Nabídka u obsluhy

55,55,55,55,
55,69,60,60,-

