Motorest Podkova
Polévky
0484 0.3 l Kachní vývar s játrovými knedlíčky /1a,3,7,9,10/
0426 0.3 l Česneková se šunkou a vejcem /1a,3,6,7,9,10/
0404 0.3 l Gulášová /1a/

49,49,55,-

Menu
1500 150 g Svíčková na smetaně s brusinkami,
houskové knedlíky /1a,3,6,7,9,10,12/
3048 200 g Pikantní nudličky z vepřové panenky v kotlíku

219,199,-

/rajčata, cibule, paprika, žampiony/

1328 200 g Kančí ragů na červeném víně s kořenovou zeleninou /1a,9,12/
1603 150 g Formanský guláš, houskové knedlíky /1a,3,7,9,10/
0856 150 g Pikantní kuřecí směs s bramboráčky /1a,3,7/

215,205,218,-

/paprika, žampiony, pórek, cibule/

0808 ¼ s.k. Kon tovaná kachnička na rozmarýnu, dušené červené
a bílé zelí, Karlovarské knedlíky /1a,3,6,7,9,10,12/
2020 200 g Špalky z vepřové panenky s houbovou omáčkou /1a,7,9/
3012 200 g Hořící podkova, s bazalkovou omáčkou /1a,7/
/kuřecí špíz se zeleninou, parmská šunka, uzený sýr/
1016 200 g Kachní prsa s brusinkovou omáčkou /12/
2521 200 g Hovězí flank steak s pepřovou omáčkou /7/
0975 200 g Kuřecí steak se smetanovou omáčkou,
zauzenými rajčaty a parmskou šunkou /7/
1523 200 g Hovězí maso po staročesku, bramborové pyré /1a,9/
9226 600 g s. k. Pečená marinovaná žebra, kouřem ovoněná /1a,3,9,10/

249,219,245,215,315,209,229,295,-

/ křen, hořčice, okurka, chléb /

2132 200 g Vepřové ražniči z panenky na hřebu /10/
0920 150 g Smažený kuřecí řízek /1a,3,7/
1017 200 g Kuřecí steak s listovým salátkem, rajčaty
a pažitkovým dipem /7/
2039 250 g Steak z marinované krkovičky
s restovanými fazolkami se slaninou
3614 100 g Olomoucké sýrečky v bramboráku /1a,3,7/
3601 100 g Smažený sýr Gouda /1a,3,7/
Čísla za jídlem označují alergeny, které jídlo obsahuje.
Seznam alergenů je k dispozici u obsluhy.

206,189,219,213,214,165,-

Motorest Podkova
Dezerty
4132 80 g Sladké pokušení - vanilková zmrzlina
s pistáciemi /7,8g,12/
4120 80 g Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou /7/
4117 2 ks Palačinky s tvarohem a povidly /1a,3,7/

79,85,99,-

Přílohy
3800
3874
3807
3802
3803
3858
3810
3812
3816
3843
3806
3839
3828

250 g Vařené brambory /7/
250 g Šťouchané brambory se slaninou /7/
250 g Bramborová kaše /7/
200 g Pečené brambory s česnekem /1a/
150 g Bramborové hranolky
150 g Bramborové krokety /1a,3,7/
200 g Dušená rýže
200 g Houskové knedlíky /1a,3,7/
200 g Bramborové knedlíky /1a,3,7,9,10/
200 g Karlovarské knedlíky /1a,3,7,8/
150 g Bramboráčky /1a,3,7/
135 g Bagetka s bylinkovým máslem /1a,3,7,9,10/
50 g Chléb /1a,3/

40,45,43,45,45,48,40,30,30,30,45,38,5,-

Omáčky
3700
3702
3704
3706
3732

50 g
50 g
50 g
50 g
50 g

Tatarská omáčka /3,7,9,10/
Ďábelská omáčka /3,7,9,10/
Kečup
Pepřová smetanová omáčka – teplá /7/
Pažitkový dip /7/

20,20,20,30,30,-

Saláty
3900 220 g Okurkový salát
3901 220 g Rajčatový salát s červenou cibulkou
3903 250 g Šopský salát /7/

58,58,89,-

