Jídelní lístek
• Pondělí •
Záhorácký závitek s restovanými bramborovými špalíčky 190,- Kč
Ragú z lesních hub s kuřecím masem a domácími širokými nudlemi 190,- Kč
Dukátové buchtičky s vanilkovým žloutkovým krémem 190,- Kč

• Úterý •
Přírodní krůtí plátek se silnou šťávou a dušenou rýží 190,- Kč
Karbanátek z divočáka lehce provoněný jalovcem s nastavovanou kaší 210,- Kč
Staročeský houbový Kuba s kyselou okurkou 170,- Kč

• Středa •
Smažený řízek z vepřové kotlety s lehkým bramborovým salátem bez majonézy 190,- Kč
Uzená krkovice od řezníka Goldšmída s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem 210,- Kč
Carpaccio z červené řepy na salátovém lůžku s kozím sýrem, zdobené pistáciemi 170,- Kč

• Čtvrtek •
Dančí guláš provoněný badyánem se mšenským kváskovým chlebem 210,- Kč
Kuřecí stehýnko na pivu a žampionech a krupicovými noky 190,- Kč
Vařená vejce natvrdo s koprovou omáčkou a vařeným bramborem 170,- Kč

• Pátek •
Náš domácí zabijačkový pečený prejt s kysaným zelím a vařeným bramborem 190,- Kč
Králík Cibulář se šťouchaným bramborem 210,- Kč
Smažený obalovaný květák s petrželovým bramborem a domácí tatarkou 190,- Kč

• Sobota •
Konfitovaná vepřová krkovice s máslovou bramborovou kaší a listovým špenátem 210,- Kč
Srnčí svíčková z kýty s karlovarským knedlíkem, zdobené brusinkami 265,- Kč
Pečený kapří filety dle tradičního receptu Petra Voka se salátem z čočky a pohanky 190,- Kč

• Neděle •
Hovězí líčka na červeném víně s máslovou bramborovou kaší 240,- Kč
Obrané slepičí maso v delikátní paprikové omáčce s vínem a domácími špeclemi 190,- Kč
Čočka na kyselo se sázeným vejcem a kyselou okurkou 170,- Kč
Součástí večeří je salátový bar
Např. mrkvový salát s jablkem a pomerančem, dále čerstvá krájená zelenina, listové saláty, krájené
olivy, kukuřice, balkánský sýr, různé druhy zálivek

• Polévky •
Polévky dle denní nabídky 55,- Kč

• Nabídka moučníků •
Aktuální nabídku naleznete vždy na nabídkové tabuli v jídelně
Homutův statek 277 35 Mšeno – Sedlec 14
t +420 604 240 979 / +420 326 203 107 e recepce@homutuvstatek.cz
www.homutuvstatek.cz

