Jídelní a nápojový lístek
Malá jídla
Obložená topinka

75,-

Tatarák

129,-

Chlebová sláma

69,-

Grilovaný hermelín

85,-

Nakládané sýry

85,-

Škvarková pomazánka

69,-

s pikantní masovou směsí, červenou cibulí a sýrem chedar

100g jemně sekaného hovězího masa, ochuceného našimi kuchaři
s třemi kusy topinek

Smažené chlebové hranolky s česnekem a omáčkou z modrého sýra

100g marinovaný hermelín na listových salátech s brusinkovou
omáčkou a tousty

100g balkánského sýra a tvarůžků s bylinkami, cibulí, česnekem a
feferonkou, naložených ve sklenici se slunečnicovým olejem, pečivo

100g domácí škvarkové pomazánky s cibulí, kyselou okurkou a pečivem

Polévky
Loštická polévka

Česnečka s jemně krájenou zeleninou, tvarůžky a chlebovými
krutony

Ostatní dle denní nabídky

42,-

Hotová jídla české kuchyně
Pečená kachna

189,-

Kachní prsíčka se švestkovou omáčkou

189,-

Pečená žebra

169,-

Vepřové výpečky

139,-

Guláš

139,-

Svíčková na smetaně

159,-

450g pečené kachní stehýnko se zelím a knedlíkem

180g Pečených kachních prsíček se švestkovou omáčkou, šťouchanými
bramborami a polníčkovým salátkem

500g marinovaných masitých vepřových žeber z bůčku s nakládanou
zeleninou, hořčicí a křenem, chléb

180g výpečků z bůčku na česneku se zelím a knedlíkem

180g libového hovězího guláše s červenou cibulí, feferonkou a
knedlíkem

180g špikované falešné svíčkové s citronem, brusinkami, zakysanou
smetanou a knedlíkem

Hovězí steaky
Flank steak

steak z části pupku Irského hovězího
200g
300g

199,289,-

Steak z vysoké roštěné

steak s tukovým očkem z přední části hřbetu jihoamerického hovězího
200g
300g

219,309,-

Steak z pravé svíčkové

steak z nejjemnější části hovězího z českých chovů
200g
300g

249,349,-

Hlavní jídla
Vepřové biftečky

2 ks 100g biftečků z vepřové panenky se salátkem z listových salátů,
cukety a artyčoků

159,-

Grilovaná panenka

169,180g filetované panenky na žampionovo smetanovém ragů s rukolovým salátkem

Steak z krkovičky

Grilovaná krkovička s česnekem, hrubozrnnou solí a pepřem s listovými saláty a chilli
papričkou
200g
139,300g
179,-

Kuřecí kapsa

149,-

Přírodní kuřecí prsíčka

109,-

180g kuřecích prsíček plněných nivou a slaninou s hermelínovou omáčkou

180g grilovaných kuřecích prsíček s cherry rajčaty na směsi listových salátů

Grilovaný losos na másle

199,180g čerstvého lososa na másle a bylinkách s listovými saláty a medovým citronem

Vepřové nudličky se sýrem

129,-

Pikantní maso v bramboráku

169,-

Kuře v bramboráku

169,-

150g vepřové panenky restované s cibulí a modrým sýrem

150g kuřecího masa s paprikou, cibulí a feferonkou v bramborákové placce
s kysaným zelím

3ks kuřecích prsíček smažených v bramboráku se salátem z kysaného zelí

Burgery a Tortilly
Red hot burger

169,150g hovězí burger s okurkou, cibulí, papričkou jalapeňos, rajčetem, chedarem,
salátem, pepřovým dresingem s hranolkami a chilli omáčkou

Bacon burger

169,150g hovězí burger s opečenou slaninou, chedarem, cibulí,karamelizovanou cibulí,
rajčetem, salátem, americkým dresingem s hranolkami a česnekovou omáčkou

Chicken burger

150g kuřecího filetovaného steaku se salátem,rajčaty,karamelizovanou cibulí,
okurkou, kečupem s hranolkami a bylinkovou omáčkou

149,-

Tortilla s kuřecím masem

159,plněná kuřecím masem, zeleninou, zakysanou smetanou, chedarem a salátkem
coleslaw

Tortilla s hovězím masem

169,plněná mletým hovězím s fazolemi, cibulí, saláty, papričkou jalapeňos se salátkem
coleslaw

Smažená jídla
Smažený sýr

139,-

Smažený hermelín

159,-

120g smažené goudy s hranolkami a tatarkou

120g smažený hermelín s hranolkami a tatarkou

Smažený řízek

149,150g vepřové kotlety nebo kuřecích prsíček se šťouchaným bramborem a zelným
salátkem s kyselou okurkou

Smažená krkovička

180g česnekované krkovičky se šťouchanými bramborami a zelným salátkem
s okurkou

159,-

Smažené tvarůžky

139,-

Smažené žampiony

119,-

Smažená koule

179,-

100g smažených tvarůžků s hranolkami a tatarkou

100g smažených žampionů s hranolkami a tatarkou

180g kuřecích prsíček plněných hermelínem se zeleným pepřem, hranolkami
a tatarkou

Saláty
Kuřecí salát

149,Trhané listy římského salátu s kuřecím masem, cherry rajčaty, hořčičným dresingem,
parmazánem a krutony z bílého chleba

Lososový salát

Směs listových salátů s cuketou, kousky grilovaného lososa, bylinkovým
dresingem a tousty

169,-

Teplé omáčky
Houbová omáčka
Sýrová omáčka
Pepřová omáčka
Chilli omáčka

38,38,38,38,-

Studené omáčky
Tatarská omáčka
Česneková omáčka
Bylinková omáčka

25,25,25,-

Přílohy
Šťouchané brambory s máslem a petrželkou
Opékané brambory
Hranolky
Fazolky se slaninou
Grilovaná zelenina
Bylinková bageta

39,39,39,49,49,39,-

Pečivo 1ks

10,-

Deserty
Lívanečky s malinovým přelivem

89,-

Čokoládový pohár

89,-

Horké maliny

89,-

Kopeček zmrzliny

20,-

3ks lívanečků prokládaných vanilkovým jogurtem s malinovým přelivem
a šlehačkou

3 kopečky čokoládové zmrzliny s čokoládou, čokoládovou polevou, ořechy
a šlehačkou

3 kopečky vanilkové zmrzliny s malinovým přelivem, malinami a šlehačkou

doba přípravy jídla může být ovlivněna náročností receptu
a počtem objednávek před Vámi
- děkujem za trpělivost - u slavnostních tabulí účtujem couvert 10,- Kč -

Nápojový lístek
Pivo
0,5/0,3l Litovel Moravan 11°
0,5/0,3l Holba Šerák 11°
0,5/0,3l Litovel Maestro – lavinový efekt
0,5/0,3l Litovel Gustav 13° - polotmavé,nepasterizované
0,4l
Litovel Černý citron 10°
0,4/0,25l Litovel Free
0,5l
Pilsner Urquell – lahvové

28,-/17,28,-/17,30,-/18,32,-/20,28,28,-/18,40,-

Nealkoholické nápoje
0,4/0,3l Rozlévaná kofola
0,4/0,3l Z citron – točená limonáda
0,25l
Pepsi cola
Mirinda Orange
Tonic
7-Up
Juice Toma ( pomeranč, jablko, černý rybíz, hruška, višeň,
grep, multivitamín, borůvka, jahoda )
0,20l
Juice ananas
Ledový čaj
0,30l
Toma voda ( neperlivá, jemně perlivá, perlivá )
0,50l
Voda z kohoutku

23,-/18,23,-/18,33,33,33,33,33,40,40,25,25,-

Káva
Turecká
Espresso
Ristretto
Cappuccino
Latte
Vídeňská
Alžírská
Frapé
Ledová káva

28,39,39,45,49,49,59,49,65,-

Teplé nápoje
Čaj – dle nabídky
Horká čokoláda
Grog
Svařené víno
Horké jablko, hruška, jahoda

35,45,35,38,45,-

Aperitivy
0,1l Martini ( bianco,rosso, dry )
0,05l Campari
0,1l Metropol

49,50,38,-

Vodka
0,04l Božkov
Finská
Ruskij standart

30,45,49,-

Rum
0,04l Captain Morgan
Bacardi
Metusalem classico
Diplomatico
Havana Club 5-ti letý

50,55,55,99,55,-

Destiláty
0,04l Fernet stock
Fernet stock citrus
Myslivec
Slivovice
Tuzemák Božkov
Gin Beefeater
Olmeca Blanco
Olmeca Gold

32,32,34,40,30,50,55,55,-

Likéry
0,04l Becherovka
Becherovka lemond
Jelzin vodka ( višeň,zlatý )
Magister
Griotka
Jägermeister
Bayleys
Peprmintový likér
Vaječný likér
Malibu

36,36,30,35,28,55,50,28,28,50,-

Whisky, Bourbony, Cognacy, Brandy
0,04l Bushmills
Tullamore dew
Jameson
Johnnie Wolker
Chivas Regal – 12let
Jack Daniels
Four Roses
Jim Beam
Rémy Martin V.S.O.P
Martell V.S.O.P
Hennessy V.S.
Napoleon
Metaxa*****

RESTAURACE LITOVEL
www.restaurace–litovel.cz
telefon: 736 534 241 majitel: 603 523 511 e-mail: ruznar1@seznam.cz

55,55,55,55,95,69,55,55,80,159,110,48,55,-

