Polévky
Slepičí vývar s masem a nudlemi

42,-

Chalupářská bramboračka s houbami

40,-

Ostrá

58,-

…dle denní nabídky

32,-

Ryby
250 g Pstruh po mlynářsku

189,-

……. doplatek 10g

8,-

200 g Smažený kapr

164,-

200 g Steak z lososa na bylinkovém másle

235,-

Drůbež
150 g Loš cká přírodní kuřecí kapsa /tvarůžek, anglická slanina/

165,-

150 g Kuřecí steak s grilovanou zeleninou

154,-

150 g Kuřecí steak zapečený s rajčetem a mozzarellou

167,-

150 g Smažený kuřecí řízek

135,-

150 g Smažený kuřecí řízek plněný šunkou a sýrem

149,-

150 g Kuřecí řízek v bramboráku „Ondráš“

155,-

Těstoviny
350g Nočky / gnocchi / s kuřecími nudličkami ve smetanové

omáčce s listovým špenátem a česnekem

138,-

350g Penne s omáčkou z drcených rajčat / Penne all'arrabbiata /
s kuřecím masem a sýrem
148,350g Penne s vepřovou panenkou a houbami

155,-

350g Špagety s lososem a grilovanou zeleninou

168,-

350g Špagety po uhlířsku / Spaghe
sypané parmezánem

142,-

alla carbonara /

Speciality šéfa kuchyně
300g Talíř plný chu - tři druhy masa s přelivem dijonské omáčky,
zjemněné smetanou, zdobený smaženou cibulkou
397,300g Masová směs s restovanou zeleninou, podávaná
na hliněné pánvi s česnekovou bagetkou (2ks)

324,-

Hotová jídla
150 g Svíčková na smetaně, houskový knedlík

158,-

150 g Hovězí guláš podávaný v chlebu

128,-

150 g Vepřový vrabec se zelím, bramborový knedlík

126,-

Jídla na objednávku
200 g Steak z hovězí svíčkové s restovanými žampiony

265,-

200 g Steak z hovězí svíčkové s přelivem smetanové omáčky
se zeleným nakládaným pepřem

297,-

200 g Grilovaná vepřová panenka s houbovým přelivem

205,-

200 g Medailonky z vepřové panenky na lůžku listového
špenátu se smetanou

194,-

150 g Smažený vepřový řízek s česnekem

135,-

150 g Vepřový řízek v bramboráku

155,-

Jídla na objednávku – pět hodin předem
2 kg (min.) Pečená kachna se zelím, bramborový
a houskový knedlík – 4 porce celkem

780,-

1kg – 2kg Pečené koleno s křenem, hořčicí a okurkou,
chléb – cena za 1 kg

278,-

Bezmasé pokrmy
200 g Vegetariánské rizoto
350 g Penne se žampiony ve smetanové omáčce,
sypané parmezánem
100 g Smažený sýr

98,129,98,-

120 g Smažený hermelín

112,-

150 g Smažené žampiony

118,-

Saláty
Caesar salát (římský salát, kuřecí maso, parmezán,
česnekové krutony …)

158,-

Salát s pečenou mozzarellou v prosciu u a bazalkovou
bagetou (baby mozzarella, prosciu o, listy salátu,
rukola, cherry rajčátka)

139,-

Něco k chuti
120 g Nakládaný hermelín, pečivo

68,-

100 g Utopenci s cibulí, pečivo

58,-

100 g Smradlavoučká topinka s tvarůžky a cibulí

74,-

100 g Topinka s masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem

86,-

4 ks

98,-

Smažené tvarůžky se slaninou, pečivo

120 g Tatarský bi ek z hovězí svíčkové, topinky ( 2ks)

198,-

Přílohy
200 g Vařené brambory

32,-

150 g Bramborové krokety, hranolky, opékané brambory

39,-

200 g Šťouchané brambory s cibulkou

39,-

4 ks

44,-

Bramboráčky

160 g Dušená rýže

29,-

160 g Houskové knedlíky, bramborové knedlíky

28,-

200 g Míchaná teplá zelenina

48,-

150 g Grilovaná zelenina

52,-

100g Zeleninová obloha

26,-

1 ks

Bagetka – bazalková, česneková

26,-

1ks

Pečivo

7,-

1ks

Topinka

12,-

Moučníky
Palačinky s čokoládou, se zmrzlinou a šlehačkou

98,-

Domácí jablečný štrúdl (2ks)

32,-

Čokoládový dort od paní Kuky, sypaný oříšky
a zdobený šlehačkou

57,-

Ovocný koláč se šlehačkou

38,-

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou

88,-

Kopeček zmrzliny

25,-

Porce šlehačky

15,-

Doplňky
Tatarská omáčka

18,-

Kečup

12,Za poloviční porce účtujeme 70 % ceny

Seznam a obsah alergenů poskytne obsluhující personál

Dobrou chuť Vám přejí majitelé
restaurace a penzionu
František a Blažena Blumensteinovi

Masarykovo nám. 21, 682 01 Vyškov,
restaurace tel. 517341907, penzion tel. 777002292
Příjemné posezení ve stylové restauraci
v centru města s možností ubytování.
Penzion poskytuje ubytování v sedmi dvoulůžkových
pokojích (ve dvou s možností přistýlky)
a v jednom jednolůžkové pokoji.
Pokoje jsou vybaveny samostatnou koupelnou a WC.
Pobyt Vám zpříjemní satelitní TV, Wi-fi a lednička.
Pro ubytované hosty máme k dispozici
vlastní parkoviště.
www.penzionchalupa.cz
www.facebook.com/PenzionChalupa.cz

Osoba odpovědná za provoz restaurace:
Fran šek Blumenstein, IČO 42663814
Osoba odpovědná za provoz penzionu:
Mgr. Blažena Blumensteinová, IČO 48834416

