Stálý Jídelní Lístek
Restaurace Farma Vysoká
PŘEDKRMY
MARINOVANÝ LOSOS

80 g / 165,-

na okurkovém carpacciu s křenovým créme frāiche
HUSÍ RILETTES

100 g / 125,-

pečené husí maso s vínem a bylinkami,
marinovaná červená cibule, jablečné chutney, rozpečený chléb
POLÉVKY
TOMATOVÁ POLÉVKA

0,3 l / 65,-

s bazalkovým olejem a parmazánem
SILNÝ HOVĚZÍ VÝVAR
s masem, zeleninou a nudlemi

DLE DENNÍ NABÍDKY

0,3 l / 65,-

HLAVNÍ JÍDLA
ENTRECOTE STEAK
vyzrálý hovězí vysoký roštěnec s máslovou zeleninou,
bramborovo-hráškovým pyré a kávovou omáčkou

200 g / 310,400 g / 450,-

KACHNÍ PRSO
180 g / 295,kroupeto se zeleninou a červenou řepou, fenyklem a parmazánem
SPARE RIPS
500 g / 285,-,
vepřová žebra pečená v BBQ marinádě, salsa z paprik a grilovaného
ananasu s chilli a koriandrem, BBQ omáčka, omáčka z pečeného česneku,
domácí hranolky
VEPŘOVÝ BŮČEK
pečený na cideru a jablkách, kedlubnové ragú, chlupaté knedlíky
VEPŘOVÉ KOLENO
beraní rohy, hořčice, křen, rozpečený chléb

250 g / 245,1600 g / 395,-

BACON BEEF BURGER
křupavá slanina, cheddar, pepřová majonéza okurkový relish,
marinovaná červená cibule, salát, naše brioška, domácí hranolky

180 g / 255,-

VEGI BURGER
halloumi sýr, grilovaná zelenina, bazalková majonéza, salát,
naše brioška, domácí hranolky

180 g / 255,-

SMAŽENÝ ŘÍZEK
vepřový nebo kuřecí s domácími hranolkami

150 g /175,-

FARMÁŘSKÁ HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ
na smetaně s domácím karlovarským knedlíkem

150 g /195,-

KROUPETO
300 g /185,s červenou řepou, grilovanou zeleninou, fenyklem a parmazánem

RYBY
GRILOVANÝ LOSOS
grilovaná zelenina, bazalkový olej

150 g /265,-

CANDÁT NA MÁSLE
bramborovo-hráškové pyré, restovaná cherry rajčátka

150 g / 275,-

SALÁTY
CAESAR SALÁT
římský salát, kuřecí maso, slaninový chips, parmazán, krutony,
ančovičkový dip

120 g /195,-

SALÁT S KOZÍM SÝREM
100 g /195,grilovaný kozí sýr President, mix trhaných salátů, sušená rajčata,
kapary, olivový olej
DĚTSKÁ JÍDLA
GRILOVANÝ LOSOS
bramborová kaše

80 g /170,-

KUŘECÍ ŘÍZEK
bramborová kaše

80 g / 125,-

FARMÁŘSKÁ HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ
na smetaně s domácím karlovarským knedlíkem

80 g / 145,-

ŠPAGETY BOLOGNESE
mleté hovězí maso, rajčatová omáčka, parmazán

180 g / 125,-

DEZERTY VŽDY DLE DENNÍ NABÍDKY

Srdečně přejeme dobrou chuť!!!

