
                               

                                          Hlavní jídla:

Telecí řízek z mléčné kýty………………………………………………………………….219,-
vídeňský bramborový salát

 
Tortilla s kuřecím masem…………………………………………………………………195,-
slanina, sýr, zelenina, chipotlle majonéza, hranolky, domácí tatarka

Plněná panenka „od Eriky“……………………………………………………….…….245,- 
nivou, sušenou italskou šunkou, smetanovo-sýrová redukce, restované žampiony

Grilovaná panenka…………………………………………………………………………245,- 
v parmazánové omáčce,gratinované mozarellou, restovaná panchetta

Vepřová panenka…………………………………………………………………………..285,-
 s pečenou zeleninou a máslovým bramborovým pyré

Plněný kuřecí steak………………………………………………………………………...209,-
schwarzwaldskou šunkou, nivou, jalapeňos, na baby špenátu, smetanová redukce 

Krůtí jatýrka na portském víně…………………………………………………………..179,-
cherry rajčátka, šalotka, steakové hranolky, domácí tatarka

Kuřecí miniřízečky……………………….………………………………………………159,-
citrón, kyselá okurka

Kachní prso 
na másle, brusinkovo-zázvorová omáčka, opečený brambor………………………………………..305,-



                                                        

                                                      Polévky:

Česnečka se sýrem…………………………………………………………………………...55,-
-ztracené vejce, vařený brambor, slanina, chlebové krutony

Tomatová polévka……………………………………………………………………………75,-
rajčata, pečené papriky,bazalkové pesto, parmazán, smetana, pečená ciabatta

Dle denní nabídky

                                    Čerstvá pasta :

Tagliatelle s kuřecími prsíčky…………………………………………………………….219,-
avokádo, cherry rajčata, jarní cibulka, bazalka, máslo, citrón, parmazán

Tagliatelle s kuřecím masem……………………………………………………………..210,-
smetanou, nivou a špenátem

Domácí  bramborové  gnocchi s kousky vepřové panenky…………………………...229,-
pancetta, omáčka demi glace, lanýžový olej, parmezán  

Domácí bramborové gnocchi s kuřecím masem……………………………………….209,-
žampiony, omáčky tři druhy sýra, čerstvá rukola

                                                          



Malé pokrmy:

Domácí nakládaný hermelín………………………………………………………………..95,- 
se sušenými rajčaty a cibulkou 

Namíchaný hovězí tataráček 70g. ………………………………………………………..139,-
topinky s česnekem 4ks

Husí paštika…………………………………………………………………………………139,-
s omáčkou z divokých brusinek a pečenou ciabattou

Tataráček  ze sušených rajčat……………………………………………………………..159,-
sušená rajčata, čerstvá rajčata, kapary, šalotka, balsamicový ocet, olivový olej, bylinkové žervé
pečená ciabatta

Capresse
mozarella z buvolího mléka podávaná na platcích rajčat doplněna olivami, bazalkovým pestem, pečená 

ciabatta………………………………………………………………………………………………………...175,-

Grilovaný hermelín na restované zelenině ………………..…………………………..159,-
mix trhaných salátků, olivový olej, balsamicový ocet, pečená ciabatta



                                              Dezerty: 

 

Horké maliny…………………………………………………………………………………85,-
s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou a karamelovou polevou
 
Mexické suflé…………………………………………………………………………………95,-
s vanilkovou zmrzlinou, čokoládou a domácí šlehačkou

Domácí palačinky 2ks………………………………………………………………………95,-
omáčka z lesních plodů, sladká kysaná smetana, domácí šlehačka

Domácí bramborové taštičky 2ks………………………………………………………..109,-
v máslové strouhance plněné švestkovými povidly, domácí šlehačka

Mexické churros (odpálené těsto)2ks…………………………………………………….49,-
se skořicí, smetanovým karamelem a zakysanou smetanou

Kopeček zmrzliny…………………………………………………………………………...39,-
se šlehačkou a čokoládovou polevou



                         

 

                                                              Gril: 
         
                

200g. Kuřecí prso……………………………………………………………………………..219,-
300g. Vepřová krkovice……………………………………………………………………...249,-
200g. Vepřová panenka……………………………………………………………………...295,-

250g. Kachní prsa……………………………………………………………………………319,-
300g . Vyzrálý hovězí „Maminha“(USA steak)…………………………………………..359,-
250g. Hovězí roštěná „URY“………………………………………………………………349,-

Ke každé porci servírujeme grilovanou zeleninu a grenaille na másle  
     s řeckým tzatziki.  Steaky jsou zapečeny s bylinkovým máslem

                                                          Omáčky:

Ze zeleného pepře se smetanou……………………………………………………………39,-
Dijonská………………………………………………………………………………………39,-
Žampionová…………………………………………………………………………………. 39,-
Kečup, hořcice, tatarská omáčka………………………………………………………….25,- 
Chipotlle majonéza………………………………………………………………………….25,-
Jalapeňos majonéza………………………………………………………………………...25,-

                                                       
                                                         Přílohy:

Steakové hranolky, vařený brambor,šťouchaný brambor, opečená ciabatta,
                                                                                         opečený brambor.....…….49,-
Fazolové lusky se slaninou a česnekem…………………………………………………69,-
Grilovaná zelenina………………………………………………………………………...89,-

                          





  

                                              

                                       

                                            Saláty, vegetarián:

Míchaný salát………………………………………………………………………………….95,-
-z čerstvé zeleniny s balkánským sýrem

Caesar salát 
s kuřecím masem……………………………………………………………………………195,-
mix křehkých salátků, parmazán, slanina, pečená ciabatta

Salát s pečenými kachními prsíčky…………………………………………………….….249,-
hruška v karamelu provoněná tymiánem

Pečený kozí sýr………………………………………………………………………………..209,-
na salátku,mandlové lupínky, med, balsamicový krém, olivový olej, karamelizované jablko 
                                         brusinkový dip,grilovaná paprika, restovaná řepa, pečená ciabatta

Grilovaný kyperský sýr „Halloumi“……………………………………………………….179,-
na mix salátku, s červenou řepou, restovanou zeleninou a křupavou bagetkou 

Smažený sýr gouda(nebo hermelín)…………………………………………………………129,-
domácí tatarská omáčka

Grilovaná zelenina s cizrnou…………………………………………………………….….159,-
pečeným bramborem, bylinkové žervé, rukola

Při objednání poloviční porce účtujeme 70% z ceny.
Doba přípravy jídel je 20-45 minut. V případě velkého zájmu se doba může prodloužit.
Děkujeme za pochopení  



Nealkoholické nápoje :

Sklo

0,25l Pepsi, pepsi max 39,-

0,25l Mirinda, 7up 39,-

0,33l Vinea bílá, červená 39,-

0,25l Everest tonik, ginger 39,-

0,25l Toma juice (dle nabídky) 39,-

0,25l Lipton ice tea (broskev,citrón,zelený) 39,-

0,30l Toma natura (neperlivá,jemně,perlivá) 30,-

0,25l  Red bull,  0,5l  Semtex   60,-

Orangina 49,-

0,33l Toma (neperlivá,jemně perlivá) 30,-

Točené

0,1l  Kofola originál, malinovka   7,-

1l kohoutková voda s citrónem 49,-

Domácí limonády dle nabídky 0,5l 79,-

Teplé nápoje :



Turecká káva 49,-

Espresso  (ristretto, espresso, lungo, americano) s mlékem 49,-

Espresso cappuccino 59,-

Espresso latté 75,-

Espresso vídeňské 55,-

Čaj Dilmah  (černý, zelený,ovocný dle denní nabídky) 49,-

Čaj z čerstvého zázvoru  (0,5l konvička) 60,-

Med porcovaný balený   5,-

Grog s citrónem 45,-

Horká griotka s pomerančem 45,-

Svařené víno s pomerančem 49,-

Likéry :

0,04l Hanácká zelená 35,-

0,04l Hanácká griotka 35,-

0,04 Vaječňák 35,-

0,04l Becherovka 45,-

0,04lJagermeister 50,-



Pivo točené :

Staropramen speciál Barbora 0,4l                                                                                                   42,-
Staropramen 12 nefiltrovaný  0,3l,  0,5l       25,-37,-

Staropramen 12 extrachmel 0,3l, 0,5l       32,-42,-

Cider 0,3l, 0,5l       32,-42,-

Speciál dle denní nabídky  

Tankové:
Staropramen 11 tankové  0,3l,  0,5l       24,-32,-

Sklo:
Staropramen nealko  0,3l 

Straopramen special dle denní nabídky 0,3l 0,5l

Cider „Curling“ lahev 0,3l  (višeň,jablko) 39,-
Plech:
Staropramen „Cool“ plech  0,5l (citron,grep) 39,-

Vína rozlévaná :

Pinot Bianco del veneto (bílé suché,) 0,1l                         28,-

Gargánega & pinot grigio (bílé,polosuché) 0,1l 28,-
      

Cabernet & merlot (červené, suché) 0,l1                                                                                          28,-             

Cabernet & merlot (rossé, polosuché)0,1l                                                                                        28,-
Láhvové víno dle denní nabídky

Aperitivy a šumivá vína :

0,1l Cinzano  (bianko,rosso) 50,-

0,04l Campari 55,-

0,7l Bohemia sekt  (demi,brut)           309,-
Aperoll Spritz                                                                                                                                   99,-

Whiskey, koňak :                                                 Destiláty :

0,04l Jameson 65,-                         0,04l Božkov originál     35,-

0,04l Tullamore dew 60,-                         0,04l Božkov vodka 35,-

0,04l Jack Daniels,  JD honey 70,-         0,04l Fernet stock 35,-

0,04l Metaxa 7x 85,-         0,04l Fernet stock citrus 35,-



0,04l Courvoisier v.s.o.p.                 130,-         0,04l Hruškovice spišská 45,-

                                                                      0,04l Finlandia 50,-

        0,04l Tequila „Olmeca“ silver 70,-

                                                       0,04l Tequila „Olmeca“ gold 70,-

        0,04l Gin „Beefeater“ 55,-

                                                                             0,04l Captain Morgan spiced gold        55,-
                                                                                          0,04l Legendario rum 79,-
                                                                                          0,04l Bucanero                                       65,-

                                                                   0,04l Diplomatico rum           130,-





Vážení hosté:

Vám, kterým dobré jídlo a pití potěšením, Vám, kteří milujete rozmanitost a stále
hledáte nové chuťové zážitky, Vám kteří víte, že příprava dobrého jídla vyžaduje

lásku a péči nabízíme příležitost zapomenout na stres každodenního života.
Ochutnávka našich vynikajících piv ve spojení s lahodným kulinářským zážitkem

v příjemném prostředí naší restaurace Vás zaručeně přivede na jiné myšlenky.
Dejte průchod své vášni pro dobré jídlo a pití, která byla vždy neoddělitelnou

součástí umění žít.

Vítejte v „Restauraci U Eriky“

Naši výhradní dodavatelé:

  



                                                     



                                                      Doporučujeme:

Kuřecí křidélka 9ks/12ks………………………………………………………..199,-/259,-

V domácí marinádě BBQ, chilli, med, omáčky:bylinkové žervé, chipotlle majonéza, salátek

Pečené vepřové koleno (700gr)………………………………………………………269,-
marinované v mexické BBQ omáčce, salát, hořčice, křen, pečivo

Pečená BBQ žebírka (700gr)…………………………………………………………259,-
salát, hořčice, křen, pečivo

„Flák“ z vepřové krkovičky (300gr.)………………………………………………..249,-
restovaná slanina, sázené vejce, opečený brambor, pepřová omáčka

Vepřová krkovička na grilu (300g.)…………………………………………………259,-
fazolové lusky se slaninou, cibulkou a česnekem, opečený brambor

Burger Anglie…………………………………………………………………………..229,-
šťavnaté hovězí mleté maso, opečená cibulka, nakládaná okurka, rajče, salát, slanina, vejce, chedar, 
hranolky

Pečené jehněčí kolínko (450gr.)……………………………………………………..339,-
mačkaný brambor, vínová omáčka s restovanými žampiony

Namíchaný hovězí tataráček (150,300,500gr)…………………………269,-499,-699,-
topinky, česnek


