BISTRO MĚŠŤÁK
POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY | DAILY SOUP
Zeleninová polévka
Vegetable soup
80 Kč

PŘEDKRMY | STARTERS
Parmská šunka s melounem, javorovým sirupem a citronovým dresinkem
Parma ham, melon with maple syrup and lemon dressing
165 Kč
Avokádový toast, nakladaný losos Gravlax a sázené vejce
Avocado toast, salt cured salmon and poached egg
220 Kč
Hovězí pastrami na křenovo-bramborovém salátu, nakládaná okurka a drobenka z žitného chleba
Beef Pastrami on horseradish potato salad, pickled cucumber and rye bread crumble
175 Kč
Grilované jelito, cibulový a jablečný kompot, chléb
Grilled blood sausage, onion and apple compote, soft bread
165 Kč
Kachní rillettes s nakládanou balzamikovou cibulkou a chlebovými křupkami
Duck rillettes with pickled balsamic onions and bread crisps
125 Kč

SALÁTY | SALADS
Caesar salát s kuřecím masem, parmazánem a chlebovými krutony
Caesar salad with chicken, Parmesan cheese and bread croutons
255 Kč

HLAVNÍ JÍDLA | MAIN DISHES
Burger s trhaným vepřovým masem v brioškové bulce, nakládané zelí, BBQ omáčka,
křupavé cibulové kroužky
Pulled pork burger in a brioche bun, pickled cabbage and BBQ sauce, crispy onion rings
295 Kč
“OLDINN” burger v brioškové bulce s křupavou slaninou, sýrem a smaženými brambory
OLDINN burger, brioche bun, crispy bacon, cheese and fried potatoes
310 Kč
Kuřecí club sendvič s křupavou slaninou, sázeným vejcem a smaženými brambory
Chicken club sandwich, crispy bacon and fried egg, fried potatoes
285 Kč
Pikantní chilli kuřecí křidélka, česnekový chléb, čerstvá zelenina a dip z modrého sýra
Spicy chilli chicken wings garlic bread, vegetable crudities and blue cheese dip
240 Kč
Grilovaný Ribeye steak s pepřovou omáčkou, malý míchaný salát a smažené brambory
Grilled ribeye steak, pepper sauce, mixed salad, and fried potatoes
565 Kč
Bramborové noky, restovaná cherry rajčata, bazalka, kapary, parmazán
Potato gnocchi, Sauté cherry tomatoes, basil capers parmesan cheese
195 Kč
Grilovaný losos, skořicově kořeněná cuketa a cizrna, omáčka z pečených paprik
Grilled salmon, cinnamon-spiced courgette & chickpeas, roasted pepper sauce
425 Kč

DESERT DLE DENNÍ NABÍDKY | DAILY DESSERT OFFER
110 Kč

PŘÍLOHY | SIDE DISHES
Smažené brambory
Fried potatoes
55 Kč
Omáčky
Sauces
15 Kč
Krájený chléb s vepřovým sádlem
Sliced bread with salted pork lard
39 Kč

