JÍDELNÍ LÍSTEK
PŘEDKRMY
STARTERS
Šumavská topinka

55,-Kč

Topinka 2ks míchaná vejce, sýr eidam, kečup
Toast with mixed eggs, cheese, ketchup

Masová topinka

80g / 75,-kč

vepřové nudličky, zeleninová směs, topinka
Toast with pork meat, vegetable

Utopenec vlastní výroby

1 ks / 45,-Kč

cibule, kyselá okurka, pečivo
Pickled sausage with onion, vinegar, bread

Šmitec na chlebu
sýrová pomazánka, červená paprika, cibule
Homemade spread type cheese, onion, red pepper, bread

1 ks / 45,-Kč

Škvarková pomazánka na chlebu

1 ks / 45,-kč

škvarky, kyselá okurka, vajíčko, cibule
Homemade grease spread with eggs, onion

Rybí salát ‚‚kluka Ševců‘‘, chléb

150g / 65,-kč

Fish salad, bread

Slaneček, pečivo

150g / 65,-kč

s cibulí, kyselou okurkou, pečivo
Herring with onion, gherkins, bread

Ševcova klobása z naší udírny bez lepku

150g / 95,-Kč

hořčice, křen, salát coleslaw, kyselá okurka, pečivo
Homemade sausage with mustard, horseradish, bread

Uzené z naší udírny, hořčice, kyselá okurka, pečivo
Homemade smoked meat, mustard, pickles, bread

100g / 109,-Kč

POLÉVKY
SOUPS
Česnečka

0,3l / 45,-Kč

krutony, sýr
Garlic soup with cheese and fried bread

Polévky dle denní nabídky
Soups of the day

SALÁTY
SALADS
Řecký salát

300g + 100g / 159,-Kč

Okurka, rajče, paprika, červená cibule, sýr Feta, řecké olivy, provensálské bylinky, opečený toust
Greek salad, cucumber, tomato, pepper, red onion, feta cheese, greek olives, toast

Zeleninový salát s pikantním kuřecím masem

250g + 150g / 189,-Kč

Listový salát, rajče, okurka, paprika, pikantní kuřecí plátek se zálivkou caesar, opečený toust
Vegetable salad with spicy chicken
Lettuce, tomato, cucumber, pepper, spicy chicken with caesar dressing, toast

Grilovaný hermelín na listovém salátu

250g + 120g / 179,-Kč

listový salát s česnekovým dipem, rajče, okurka, paprika, opečený toust
Salad with grilled Camembert – type cheese salad
salad with garlic dressing, cucumber, tomato, pepper, lettuce, toast

Losos na listovém salátu s ceasar zálivkou

250g + 150g / 249,-Kč

filátko z lososa upravené na grilu s listovým salátem, rajče, okurka, paprika
caesar zálivka, olivy, toust

Lettuce salad with caesar dressing
Grilled salmon fillet with lettuce, tomato, pepper, cucumber, caesar dressing, olives, toast

Zeleninový salát s tuňákem a vajíčkem

250g + 80g / 159,-Kč

listový salát, rajče, okurka, paprika, tuňák, vajíčko, caesar zálivka, opečený toust
Salad with tuna, lettuce, cucumber, tomato, pepper, egg, caesar dressing, toast

Míchaný salát

200g / 95,-Kč

listový salát, rajče, okurka, paprika, toust
Mixed salad, cucumber, tomato, pepper, lettuce, toast

Salát Coleslaw
bílé zelí, mrkev

35,-Kč

V době sezóny podáváme naší bio zeleninu z naší zahrádky a skleníků

POKRMY Z MASA
MEAT CHOICE
Smažený vepřový / kuřecí řízek

150g / 119,-Kč

vepřové / kuřecí maso obalené v trojobalu
Fried pork / chicken schnitzel

Grilovaná krkovička

200g / 159,-Kč

marinovaná v polotmavém pivě s vídeňskou cibulkou
Grilled pork neck served with viennese onions

Vepřové ražničí
vepřový steak s cibulí a hořčicí

150g / 129,-Kč

Pork steak with onion, mustard

Kuřecí prso

150g / 139,-Kč

s pórkem, nivou a smetanou
Chicken steak with leek, blue cheese, cream

Kuřecí prsa s bylinkovým máslem

150g / 129,-Kč

Chicken steak with herb butter

Pikantní kuřecí /vepřové nudličky

150g / 139,-Kč

s francouzskou omáčkou a zeleninou
Spicy chicken lumps with french sauce

Medailonky z vepřové panenky s hříbky

200g / 189,-Kč

s hříbkovou omáčkou
Pork medallions with boletus sauce

Medailonky z vepřové panenky s brusinkami

200g / 189,-Kč

na brusinkové omáčce s červeným vínem Aigner
Pork medallions on a cranberry sauce with red Aigner wine

Na přání hosta Tatarský biftek

150g / 209,-Kč

z hovězího masa (míchaný) se třemi topinkami a česnekem
Raw tartare meet (mixed) from beef tip served with four slices of toasted bread and garlic

POKRMY Z RYB
FISH CHOICE
Candát na másle

150g / 190,-Kč

malý zeleninový salát, česnekový dip
Pike-perch (Zander), salad with garlic dressing

Losos na tymiánu
malý zeleninový salát, česnekový dip
Salmon with thyme, salad with garlic dressing
za každých 10g nadváhy ryby příplatek
for every 10g overweight fish surcharge

150g / 190,-Kč

10g / 9,-Kč
10g / 9,-Kč

BEZMASÁ JÍDLA
VEGETARIAN FOOD
Smažený sýr

130g / 109,-Kč

sýr eidam obalený v trojobalu
Fried cheese

Domácí bramboráčky “naší babičky” s nivou

4ks / 95,-Kč

čerstvě upečené bramboráčky posypané nivou
Home made potato pancakes with blue cheese

Grilovaný hermelín

120g / 89,-Kč

Grilled Camembert – type cheese

DĚTSKÁ JÍDLA
CHILDREN FOOD
Smažený sýr

80g / 99,-Kč

hranolky / vařený brambor s máslem a petrželkou, tatarská omáčka
Fried cheese, boiled potatoes or french - fries, tartar source

Kuřecí / Vepřový řízek

80g / 99,-Kč

hranolky / vařený brambor s máslem a petrželkou, kečup
Fried chicken / Pork schnitzel, boiled potatoes or frech - fries, ketchup

Kuřecí plátek na bylinkovém másle

80g / 99,-Kč

hranolky / vařený brambor s máslem a petrželkou
Chicken steak with herb butter, boiled potatoes or french - fries

Medailonky z vepřové panenky s brusinkami

100g / 139,-Kč

brusinková omáčka, hranolky / vařený brambor
Pork medallions on a cranberry sauce / boiled potatoes or french - fries

PŘÍLOHY
SIDE DISHES
Domácí bramboráčky “naší babičky” / Homemade potato pancake
Hranolky /French – fries
Krokety / Croquettes
Opečený brambor ve fritéze / Fired potatoes
Štouchaný brambor s cibulkou a petrželkou / masched potaotes
Vařený brambor s máslem a petrželkou / Boiled potatoes
Tatarská omáčka / Tatar sauce
Kečup / Ketchup
Česnekový dip / garlic dip
Pečivo / bakery products
Topinka / toast

3ks / 55,-Kč
200g / 40,-Kč
200g / 40,-Kč
200g / 40,-Kč
200g / 45,-Kč
200g / 40,-Kč
40g / 20,-Kč
40g / 20,-Kč
40g / 20,-Kč
1ks / 5.-Kč
1ks / 10,-Kč

DEZERTY
DESSERTS
Palačinka s nutellou, šlehačka
Pancakes with nutella, whipped cream

2ks / 69,-Kč

Palačinka s marmeládou, šlehačka
Pancakes with jam, whipped cream

2ks / 69,-Kč

Palačinka s marmeládou, zmrzlina, šlehačka
Pancakes with jam, ice-cream, whipped cream

2ks / 89,-Kč

Zmrzlinový pohár se šlehačkou
Mixed ice with whipped cream

3x kopeček / 75,-kč

Zmrzlinový pohár s čerstvým ovocem, šlehačka
Mixed ice with fresh fruit, whipped cream

3x kopeček / 99,-Kč

Banana split
banán, vanilková zmrzlina, čokoláda
bannana, vanilla ice-cream, chocolate

2x kopeček / 75,-Kč

Kopeček zmrzliny
Ice-cream

1x kopeček / 20,-kč

Poloviční porce účtujeme za 70% ceny celého jídla.
Half-sized portions cost 70% of the price of full meal.

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy

Po předchozí domluvě pro Vás rádi připravíme pečené sele, pečenou vepřovou kýtu,
pečenou krůtu, pečené vepřové koleno, steaky, zvěřinu a jiné speciality.
Prosím, respektujte minimálně 2 denní rezervační lhůtu.

Za celý Tým penzionu “U Ševců” Vám přejeme
dobrou chuť.

