
                                                      

Polévky:

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

Tomatový krém ….……………………………………………………………………………75,-
s čerstvou bazalkou a parmazánem, bagetka

Dle denní nabídky

Malé pokrmy:

Hovězí tatarák s uzenou majonézou, okurkami kornichion, 

smaženou cibulí na opečeném rustikálním chlebu s máslem………………………… ..165,-

Fritované grundle s omáčkou aioli a rukolou……………………………………………115,-

Grilovaný hermelín 

na salátku s pita chlebem a brusinkami…………………………………………………..145,-

Hlavní jídla:

Řízečky z vepřové panenky ………………………………………………………………….219,-
vídeňský bramborový salát

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

Plněná panenka „od Eriky“……………………………………………………….…..……265,- 
nivou, sušenou italskou šunkou, smetanovo-sýrová redukce, restované žampiony ,opečený brambor

Plněná vepřová panenka…..………………………………………………………………..259,-
niva, jalapeňos, panchetta, sušená rajčata, bramborový pyré a demi glace omáčka

Grilovaný kuřecí steak
se zeleninovým ratatouille a bazalkovou omáčkou……………………………………………………….215,-

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



                                               Dezerty: 

 

 
Mexické suflé…………………………………………………………………………………109,-
s vanilkovou zmrzlinou, čokoládou a domácí šlehačkou

Kopeček zmrzliny…………………………………………………………………………....45,-
se šlehačkou

Domácí čokoládový dort se šlehačkou……………………………………………………85,-

             

                                                       
                                                         Přílohy:

Steakové hranolky………………………………………………………………………….49,-
Šťouchaný brambor………………………………………………………………………..49,- 
Opečená bagetka…………………………………………………………………………...35,-
Hranolky…………………………………………………………………………………….45,-
Opečený brambor……………..………………………………………………..………….45,-
Vařený brambor……………………………………………………………………………45,-
Grilovaná zelenina………………………………………………………………………...89,-





  

                                              

                                     

                                            Saláty, vegetarián:

Míchaný salát s balkánským sýrem…………………………………………………………95,-
 

Caesar salát s grilovaným kuřecím prsem
krutony, vajičko, slaniný chips parmazán…........................................................................195,-

Grilovaný kozí sýr…………………………………………………………………………...215,-
se salátkem z červené řepy, brusinky, mandle

Smažený sýr …………………..……………………………………….…………………….125,-
domácí tatarská omáčka
                                                   

                                               Doporučujeme:

Kuřecí křidélka 9ks/12ks…………………………………………………………….215,-/275,-

V BBQ omáčce, salát coleslaw s omáčkou blue cheese a opečný chléb

Pečené vepřové koleno (700gr)…………………………………………………………...325,- 
hořčice, křen, opečený brambor se zakysanou smetanou a česnekem 

Pečená BBQ žebírka …………………………………………………………..................275,-
hořčice, křen, nakládanou zeleninou, chleba

Grilovaný hovězí Burger …………………………………………………………………..225,-, 
nakládaná okurka, rajče, salát, slanina, uzená majonéza, chedar, hranolky

Namíchaný hovězí tataráček (150,300gr)………………………………………….269,-499,-

 topinky, česnek



Nealkoholické nápoje :

Sklo:

Coca Cola, Zero 39,-

Fanta, Sprite 39,-

Kinley tonik, ginger, bitter rose 39,-

Cappy juice (dle nabídky) 39,-

Fuze ice tea (broskev,zelený) 39,-

Romerquelle (neperlivá,jemně,perlivá) 33,-

Red bull,  60,-

0,7l Romerquelle (neperlivá,jemně perlivá) 79,-

Točené:

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,-

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,-

  



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

Sklo:
Nealko, Birell 0,5l světlý, polotmavý 31,-

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

Vína rozlévaná :

Pinot Bianco D.O.C. (bílé, suché)  0,15l 42,-

Rosato IGT (růžové, suché)  0,15l 42,-
      

Merlot IGT (červené, suché) ) 0,15l 42,-

Bianco frizzante IGT (bílé perlivé víno, suché)   0,15l 69,-
Láhvové víno dle denní nabídky

Aperitivy a šumivá vína :

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

0,04l Campari 55,-

0,15l Prosecco 79,-

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 Hruškovice spišská 45,-

                                                                      0,04l Finlandia 50,-

Destiláty :         0,04l Absolut vodka 50,-

0,04l Hanácká zelená 35,-         0,04l Tequila „Olmeca“ silver 70,-

0,04l Hanácká griotka 35,-                         0,04l Tequila „Olmeca“ gold 70,-

0,04l Vaječňák 35,-         0,04l Gin „Bulldog“ 75,-

0,04l Becherovka 45,-         0,04l Republica rum 50,-



0,04lJagermeister 50,-             0,04l Captain Morgan spiced gold        55,-
                                                                                       0,04l Brugal anejo 79,-

                                                                   

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:

  



                                                     

                                           




