Jídelní lístek

Palačinky

Zapomeňte na nůž! Víte, že palačinka se krájí a dává
do úst lžící v pravé ruce a vidličkou v levé ruce ji pouze
přidržujeme při krájení? Už jste to někdy zkusili?

Sladké – Crépes

P1 Palačinka s marmeládou, ovocem a šlehačkou
P2 Palačinka s čokoládou a šlehačkou
P3 Palačinka Horká láska (vanilková zmrzlina, horké maliny)
P4 Palačinka s grilovaným banánem, karamelem a skořicí, šlehačka
P5 Palačinka s hruškou a karamelem, šlehačka
P6 Palačinka s jablky, karamelem a šlehačkou
P7 Palačinka s povidly, zakysanou smetanou a skořicí
P8 Palačinka s tvarohovým krémem a rozinkami
P9 Palačinka s banánem a čokoládou, šlehačka
P10 Palačinka s medem a citrónovou zmrzlinou
P11 Palačinka s karamelem a vanilkovou zmrzlinou
P12 Palačinka s čokoládou a chilli, šlehačka
P13 Palačinka s pomerančem (pomeranč, tvarohový krém, pomerančová marmeláda)
P14 Palačinka pařížská (čokoláda, oříšky, broskve, šlehačka)

55,48,59,58,48,46,44,46,58,48,48,48,52,56,-

Stejně jako pravé francouzské palačinky , jsou i naše Galette vyrobené čistě
z pohankové muky a mají tak v těchto slaných variacích jedinečnou chuť.

(špenát, česnek, smetana, eidam, anglická slanina)

P56 Palačinka středomořská

(cuketa/lilek, rajčata, balkánský sýr, černé olivy rozmarýn, tymián, bazalka)

P57 Palačinka se šunkou a sýrem
P58 Palačinka se slaninou a sýrem
P59 Palačinka s olivami a sýrem
P61 Palačinka s vůní pomeranče

(tofu, žampióny, cibulka, zakysaná smetana, pomeranč, tymián)

P62 Palačinka s kuřecím masem

(kuřecí maso, zakysaná smetana, cibulka, žampiony, pomeranč, eidam, tymián)

P69 doporučujeme: MIDGIHO PALAČINKA

(eidam, šunka, špenát, žampiony, pórek, tymián)

DNP dle denní nabídky

Dezerty

T Moučník dle denní nabídky

Slané – Galette, slaná pochoutka až z Bretaně

P51 Palačinka se špenátem a hermelínem (špenát, smetana, česnek, hermelín)
P52 Palačinka žampiónová (žampiony, pórek, eidam, tymián)
P53 Palačinka zeleninová (paprika, cuketa/lilek, rajčata, pórek,česnek, tymián)
P54 Palačinka sýrová (eidam,hermelín, balkánský sýr)
P55 Palačinka se špenátem a slaninou

Polévka

69,66,68,66,-

Fair Trade čokolády a ostatní dobrůtky
ptejte se obsluhy (dle nabídky)

Zmrzlina

Zmrzlinové poháry
H51 Dětský pohár

(porce jahodové a čokoládové zmrzliny, šlehačka, lentilky)		

H52 Míchaná zmrzlina (porce vanilkové, jahodové a čokoládové zmrzliny, šlehačka)
H53 Banana split
(banán, dvě porce vanilkové zmrzliny, čokoládová poleva, šlehačka)
H54 Broskvová melba (tři porce vanilkové zmrzliny,broskve, šlehačka, jahodová poleva)
H55 Čokoládový pohár

(dvě porce čokoládové zmrzliny, porce karamelové, šlehačka, čokoládová poleva, ozdoba)

32,38.52,58.53,-

H56 Magnifica (dvě porce čokoládové zmrzliny, porce zmrzliny vlašský ořech,
šlehačka, čokoládová poleva, ozdoba)		
H57 Créme Caramel (dvě porce karamelové a porce vanilkové zmrzliny,
banán, šlehačka, vaječný likér)		

59,-

H1 Zmrzlina Carte d´Or
H2 Ovoce
H3 Šlehačka
H4 Poleva (jahodová, čokoládová, karamelová)

10,18,8,6,-

kopeček
porce
porce
porce

53,-

71,71,63,62,55,71,81,85,-

Projekt je finančně podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

zámecká kavárna-palačinkárna

Nápojový lístek
Teplé nápoje

sociálně terapeutické dílny Slunečnice

100 Turecká káva			
101 Espresso Lungo (tzv. velké)			
110 Espresso Piccolo (tzv. malé)			
102 Cappucino			
103 Vídeňská káva			
104 Cafe Latté			
105 Alžírská káva			
107 Irská káva			
108 Horká čokoláda tmavá			
109 Horká čokoláda bílá			

25,25,25,32,32,38,38,52,38,38,-

112 Ledová káva (espresso, vanilková zmrzlina, šlehačka)			
113 Caffe Frappé			

43,40,-

B všechny druhy kávy umíme připravit i bez kofeinu
111 Čaj (velký výběr čajů Natura Grešík)			

19,-

701 Horké jablko (jablečný džus, skořice, hřebíček)			
702 Horká hruška (hruškový džus, hřebíček, skořice)			
707 Horké jahody se smetanou (jahodový džus, vanilka, šlehačka)		
703 Horká griotka (griotka, citron)			
704 Horká becherovka (becherovka, citron, hřebíček)			
705 Grog (tuzemský rum, citron)			
708 Horká whisky (jameson, citron, hřebíček)			
706 Svařák (frankovka, hřebíček, skořice)			

29,29,36,30,39,30,53,30,-

Nealkoholické nápoje

201 Kofola točená
0,4l		
20,202 Kofola originál
0,3l		
25,222 Kopřivová limonáda s mátou, BIO
0,25l		
19,203 RC cola
0,3l		
25,218 Chito tonic
0,3l		
25,220 Vinea
0,25l		
27,206 - 214 Džusy
0,2l		
25,206 pomeranč, 207 jahoda, 208 jablko, 209 černý rybíz, 212 grapefruit, 214 hruška
215 Voda Rajec neperlivá
0,3l		
19,216 Voda Rajec jemně perlivá
0,3l		
19,-

Kavárna-palačinkárna Na cestě nabízí lidem s postižením trénink pracovních dovedností a umožňuje
jim tak aktivní a smysluplné zapojení se do běžného života. Prosíme vás proto o shovívavost, když
obsluha v zácviku bude o něco pomalejší a opatrnější než by byl profesionál. Objednávejte kódy.
Velice děkujeme.

Mléčné koktejly

K1 Banánový (banán, vanilková zmrzlina, mléko, cukr)
K2 Jahodový (jahody, jahodová zmrzlina, mléko, cukr)

0,33l
0,33l

44,51,-

0,5l
0,5l
0,5l
0,5l

22,22,24,30,-

Bílé
301 Muller Thurgau
302 Tramín červený

2dl
2dl

28,38,-

Červené
351 Frankovka
352 Modrý Portugal

2dl
2dl

28,38,-

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

30,30,40,28,49,-

4cl
4cl
4cl
4cl

20,20,33,33,-

Pivo - lahvové

401 Birell (nealkoholické pivo)
402 Gambrinus 10°
403 Zlatý Bažant 12°
404 Pilsner Urquell 12°

Víno rozlévané

Destiláty

501 Děčínská jeřabinka
502 Vodka
503 Gin
504 Božkov tuzemský
505 Jameson

Likéry

601 Vaječný likér
602 Griotte
603 Becherovka
604 Fernet stock

