POLEDNÍ MENU
5. - 12. 11. 2018
Speciální nabídka pro tento týden
0,5 / 0,3 Točená malinovka

0,3 Krušovice jedenáctka - tankové
0,3 Krušovice dvanáctka – tankové

18,- /12,-

Pondělí 5. 11. 2018

19,22,-

Čtvrtek 8. 11. 2018

Tradiční gulášová
Poctivý VÝVAR, kuřecí maso, nudle

28,25,-

1. FILÁTKO ZE PSTRUHA v bylinkovém těstíčku
servírované s máslovou bramborovou kaší
2. Grilovaná VEPŘOVÁ PANENKA s bramborovým
pyré, blanšírovanou brokolicí a tymiánovým demi-glace
3. KUŘECÍ STEAK s roquefortovo-hruškovou omáčkou
s dýňovým pyré
4. Čerstvý ZELENINOVÝ SALÁT s dorůžova pečenou
panenskou svíčkovou, rukolou, kousky brambor, vejcem
a dressingem z dijonské křenové hořčice
5. Tradiční KOPROVÁ OMÁČKA s vařeným hovězím
masem, podávaná s houskovými knedlíky

145,135,125,130,-

119,-

Úterý 6. 11. 2018
Pikantní čočková s pórkem
Poctivý VÝVAR s celestinskými nudlemi

28,25,-

1. Tradiční ZNOJEMSKÁ OMÁČKA s hovězím masem
podávaná s houskovými knedlíky nebo dušenou rýží
99,2. Gratinované FRANCOUZSKÉ BRAMBORY s uzeným
masem, zapečené se sýrem, podávané s kyselou okurkou
99,3. Grilovaná pšeničná TORTILLA „Quesadilla“ plněná sýrem,
trhaným vepřovým masem a ledovým salátem.
99,4. Pečená MAKRELA po Tyrolsku, servírovaná s vařeným
máslovým bramborem
120,5. KUŘECÍ STEAK na lůžku z grilované zeleniny, ochucený
jogurtovým dresinkem s čerstvými bylinkami, smažené
bramborové hranolky
99,-

Středa 7. 11. 2018
Květáková
Hovězí vývar s masem a nudlemi

25,28,-

1. HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ pečeně na smetaně servírovaná s
houskovým knedlíkem a divokými brusinkami se šlehačkou
2. Vepřové SOTÉ se zeleninou podávené v domácím velkém
BRAMBORÁKU
3. Grilované KUŘECÍ PRSÍČKO podávané na špenátových
lasagních přelité sýrovou omáčkou
4. Dozlatova smažené TROJHRÁNKY SÝRA servírované
s domácí tatarskou omáčkou a máslovým bramborem
5. Filírovaná VEPŘOVÁ PANENKA podávaná
na bramborových nocích s restovanou cibulkou a
s omáčkou z lesních hříbků
6. Svatomartinské pomalu PEČENÉ KACHNÍ STEHNO
s dušeným červeným a bílým zelím, podávaná s variací
knedlíků

105,-

Dršťková
Vývar s drobením

1. LOBKOWICZKÝ PIVNÍ hovězí GULÁŠEK servírovaný
s čerstvým křenem, cibulí a domácími bramboráky
105,2. CÍSAŘSKÝ BURGER s hovězím, královským hermelínem,
plátkem slaniny, ledovým salátem a domácím cibulovým relish,
podávaný v bulce a s bramborovými
hranolkami
130,3. Směs „ORIENT“ s kuřecím masem a červeným kari
po thajsku s jasmínovou rýží
105,4. Dozlatova smažená VINNÁ KLOBÁSA v trojobalu,
podávaná s máslovou bramborovou kaší
105,5. Velký ŘECKÝ trhaný SALÁT s královskými olivami
přelitý originálním dresingem
105,6. Svatomartinské pomalu PEČENÉ KACHNÍ STEHNO
s dušeným červeným a bílým zelím, podávaná s variací
knedlíků
147,-

Pátek 9. 11. 2018
Boršč
Hovězí vývar s domácími nudlemi

119,-

135,-

147,-

28,25,-

1. Dozlatova smažený VEPŘOVÝ ŘÍZEK, podávaný s máslovou
bramborovou kaší nebo domácím bramborovým salátem
105,2. Tradiční SEGEDÍNSKÝ GULÁŠEK s libovým vepřovým
masem, podávaný s houskovými knedlíky nebo vařenými
těstovinami
105,3. Kuřecí maso ALA GYROS, salát, tzatziki, opečený
brambor
105,4. Hovězí BURGER Bacoli (slanina, čedar, ledový salát,
rajče, cibulka)
130,5. Domácí TĚSTOVINOVÝ SALÁT S KUŘECÍM MASEM
zdobený polníčkem
99,6. Svatomartinské pomalu PEČENÉ KACHNÍ STEHNO
s dušeným červeným a bílým zelím, podávaná s variací
knedlíků
147,-

Pondělí 12. 11. 2018

105,105,-

28,25,-

Žampionový krém
Vývar s domácími nudlemi

28,25,-

1. CIKÁNSKÁ hovězí PEČENĚ servírovaná s rýží nebo
houskovým knedlíkem
105,2. Směs „MASO DVOU BAREV“ s vepřovými kousky a
jatýrky, pórkem, paprikou, česnekem a oříšky v sójové omáčce,
servírované s dušenou rýží nebo bramborovými hranolkami 105,3. Vepřová panenská svíčková v ořechovo-bylinkové krustě
s přelivem ze smetanového pepře, podávaná s pečenými
brambůrkami
135,4. Farmářský salát s čerstvou zeleninou, grilovaným kuřecím
masem, kukuřicí, vařeným vejcem a parmazánem s jogurtovou
zálivkou
105,5. Jemné kroupové rizoto s čerstvým mladým špenátem,
česnekem a bylinkami
99,-

Přejeme Vám dobrou chuť!
RESTAURACE U CÍSAŘE, Palackého 135/7, 276 01 Mělník, tel.:608 600 005, www.ucisare.cz.
Veškeré Vaše stížnosti a připomínky rádi zodpovíme na e-mailu infoucisare@email.cz.

