POLÉVKY / SUPPE

0,3 l

hovězí vývar s masem a zeleninou, nudle, pečivo
rinderbrühe mit fleisch, gemüse, nudeln, brot

73 Kč

0,3 l

krkonošké kyselo, pečivo
riesengebirgesuppe, ei, brot

73 Kč

PŘEDKRMY / VORSPEISEN

100 g

uzený sýr z naší udírny, pečivo
garäucherte käse, brot

120 g

tlačenka, ocet, cibule, pečivo
presswurst, essig, zwiebel, brot

105 Kč

1 ks

nakládaný hermelín, pečivo
eingelegter käse camembert, brot

85 Kč

1 ks

utopenec, cibule, pečivo
eingelegte wurst, essig, zwiebel, brot

75 Kč

150 g

grilovaná klobása, hořčice, chléb
bratwurst auf grill, senf, brot

1 ks

krajíc chleba, škvarky, cibulí
scheibe brot, schmalz, zwiebel

95 Kč

159 Kč

85 Kč

S A L ÁT Y / S A L AT E N

300 g

caesar salát, kuřecí maso, krutony, caesar zálivka
gemüsesalat caesar, hühnerfleisch, croutons, original caesardressing

250 g

gruzínský salát — rajče, okurka, cibule, bylinky
georgisch gemüsesalat — tomato, gurke, zwiebel, kraut

178 Kč

73 Kč

w eb: boudapodsnezkou.cz

Informace o obsažených alergenech poskytne

faceB o o k: facebook/boudaPodSnezkou

obsluha na vyžádání zákazníka.

ins tag r a m: #SnezceNejbliz

Za poloviční porce účtujeme 75 % ceny.

H L AV N Í C H O DY / H AU P T G E R I C H T E

150 g

svíčková na smetaně, houskový knedlík, šlehačka, brusinky
lendenbraten, rahmsosse, schlagsahne, preiselbeeren

189 Kč

150 g

vepřové výpečky, špekový knedlík, zelí
schweinebraten, speckknödel, kraut

179 Kč

200 g

variace jazyků, švestková omáčka, bramborový knedlík, křen
zungenvariation, pflaumensosse, kartoffelknödel, kren

179 Kč

200 g

anglická játra sous—vide, cibulka, opečený brambor, tatarská omáčka
sous—vide englische schweineleber, zwiebel, bratkartoffeln, tatarensoss

179 Kč

250 g

vepřový steak z plemene duroc sous—vide, pečené brambory, grilovaná zelenina 219 Kč
schweinefleischsteak von duroc rasse, bratkartoffeln, gegrillte gemüse

170 g

králík sous—vide na slanině, bramborový knedlík, špenát
sous—vide kaninchen auf speck, kartoffelknödel, spinat

210 Kč

200 g

kuřecí stehno supreme sous—vide, bramborová kaše
sous—vide hühnerschenkel supreme, kartoffelpüree

219 Kč

2 ks

kynutý borůvkový knedlík, tvaroh, máslo, šlehačka
heidelbeerehefeknödel, quark, butter, schlagsahne

155 Kč

450 g

pečená vepřová žebírka na medu a chilli, křen, chléb
gegrillte schweinerippchen with honig und chilli, kren, brot

229 Kč

1/4

pečená kachna, špekový knedlík, zelí
entenbraten, speckknödel, kraut

219 Kč

1 ks

jehněčí kolínko sous—vide, rozmarýn, bramborová kaše
sous—vide lammknie, rosmarin, kartoffelpüree

360 Kč

150 g

flanksteak na grilu s červeným olejem, pečené brambory, grilovaná zelenina 239 Kč
flanksteak auf grill auf rotöl, bratkartoffeln, gegrillte gemüse

250 g

filet z úpského pstruha pečený na másle, grilovaná zelenina, citrón
forellenfilett auf butter, gegrillte gemüse, zitrone

290 Kč

DEZERTY / NACHTISCHE

2 ks

špaldová palačinka, domácí malinovou klevela, šlehačkou
dinkel pfannkuchen, hausgemachte himbeerenmarmelade, schlagsahne

1 ks

tvaroháček
quarktorte

79 Kč

1 ks

borůvkový dortík
heidelbeerentorte

95 Kč

2 ks

lívanečky, borůvkový žahour, skořicový cukr, šlehačka
hefepfannkuchen, heidelbeerenquark, zimtzucker, schlagsahne

95 Kč

1 ks

čokoládový dort
schokotorte

99 Kč

125 Kč

