
RESTAURACE V ULIČCE

PŘEDKRMY / VORSPEISEN / STARTERS Kč / CZK
60g Kachní paštika s želé z červeného vína, hruškovo-jablečné čatní s chilli a žitný chléb A: 1,7,12 169

Entenpastete mit Rotweingelee, Birnen-Apfel-Chutney mit Chilli und Roggenbrot
Duck paté with red wine jelly, pear-apple chutney with chili and rye bread

100g Tartar z červené řepy s kozím sýrem, uzeným žloutkem, laktonézou, konfitovaný česnek a žitný chléb A: 1,7,10 199
Rote Beete Tartar mit Ziegenkäse, geräuchertem Eigelb, Lactonese, confit Knoblauch und Roggenbrot
Beetroot tartare with goat cheese, smoked egg yolk, lactonesa, garlic confit and rye bread

100g Hovězí tatarák ze zadního, topinky, rukola A: 1,3,7,10 275
Rindertatar, Toast, Rucola
Beef tartare, toast, arugula

330ml POLÉVKY / SUPPEN / SOUPS
Houbový krém nakyselo, houbová sedlina, uzená smetana a žitný chléb A: 1,7 85
Pilzcreme Sauer, sediment Pilz, geräucherte Sahne und Roggenbrot
Sour mushroom cream, mushroom lees, smoked cream und rye bread

Polévka dle denní nabídky 75
Suppe nach dem Tagesmenü
Soup of the day

HLAVNÍ JÍDLA / HAUPTGERICHTE / MAIN DISHES
100g/100g Rizoto ze sterilizovaných rajčat s libečkovým pestem, parmezánem a vinnou klobásou  A: 1,7,12                                                                                 259

Risotto aus sterilisierten Tomaten, Pesto von Liebstőckel, Parmesan und Weinwurst

Risotto from sterilized tomatoes with lovage pesto, with parmesan and wine sausage

2 ks Langoš s trhaným masem, chilli majonéza, sýr, uzená slaninka a beraní rohy  A: 1,3,7                                    265
Langos mit Ruckefleisch, Chilli-Mayonnaise, Käse, geräucherter Speck und Widderhőrner

2 Pieces of langos with shredded meat, chili mayonnaise, cheese, smoked bacon and mutton horns

Pomalu pečené kachní stehno s pyré z červeného zelí a domácí bramborové noky A: 1,3,7,12                                                                                                        379
Langsam gebratene Entenkeule mit Rothkohlpüree und hausgemachten Kartoffelnocken

Slow-roasted duck leg with red cabbage puree and homemade potato gnocchi

180g Týden naložená vepřová krkovice v bylinkovém vývaru s bramborovou kaší a konfitovaným česnekem, vídeňská cibulka  A: 7                                            269
In Kräuterbrühe Woche marinierter Schweinenacken mit Kartoffelpüree und confit Knoblauch, Wiener Zwiebel

Pork neck marinated for a week in herbal broth with potato puree and confit garlic, onion crumble

150g Smažený sýr obalovaný v panko strouhance, smažený dozlatova s bramborami pečenými na přepuštěném másle, domácí mléčná tatarská omáčka A: 1,3,7 259
Gebackener Käse in Panco Paniermehl, Bratkartoffeln in Butterschmalz, hausgemachte Milch Tartar Sauce

Fried cheese coated in panko breadcrumbs, fried potatos baked in clarified butter, homemade tarta sauce from milk

250g Smažený vepřový řízek XXL, bramborová kaše, kyselá okurka A: 1,3,7,12 289
Gebratenes Schweineschnitzel XXL mit Kartoffelpüree, Gurke

XXL fried pork steak, potato puree, pickles

150g Jemně pikantní hovězí guláš, podávaný s cibulí, houskový knedlík A: 1,3,7 289
Mildwürziges Rindergulasch, serviert mit Zwiebeln, Semmelknődel

Mildly spicy beef stew, served with onions, dumpling

150g Hovězí burger s opečenou slaninou a sýrem čedar, hranolky, domácí mléčná tatarka A: 1,3,7,10 289
Rindfleischburger mit gebratenem Speck und Cheddar-Käse, Pommes, hausgemachte Milch Tartar Sauce

Beef burger with toasted bacon und cheddar cheese, french fries, homemade tartare sauce

250g/80g Míchaný listový salát s červenou řepou a kozím sýrem se slunečnicovými semínky a žitným chlebem A:1,7 259
Gemischter Blattsalat mit rote Rübe und Ziegenkäse mit Sonnenblumenkernen und Roggenbrot

Mixed salat with beetroot and goat cheese with sunflower seeds and rye bread

DEZERTY / DESERTS
2ks Kefírové lívance s perníkovou drobenkou, se skořicovým prachem a smetanovou pěnou A:1,3,7 145

Kefir Pfannkuchen mit Lebkuchenkrümel mit Zimtpulver und Sahneschaum

Kefir pancakes with gingerbread crumbs with cinnamon dust and cream foam

1ks Domácí jablečný štrúdl se šlehačkou A:1,3,7,8 115
Hausgemachter Apfelstrudel mit Schlagsahne

Homemade apple strudel with whipped cream

Seznam alergenů k nahlédnutí u obsluhy. Výše uvedená jídla obsahují příslušnou DPH
Restaurace V Uličce, Okružní 183, Špindlerův Mlýn, 54351, tel: +420 777 813 183 www.felicity.cz


