JÍDELNÍ LÍSTEK
Předkrmy
Carpaccio z červené řepy s pomeranč. vinnaigrette, kozí sýr, rukola, bagetka
Kachní rilette s ragů z bavorských okurek, chléb
Hovězí tatarák, topinka

110,00 Kč
125,00 Kč
165,00 Kč

Polévky
Vývar z hovězího žebra s játrovou rizolkou, zeleninou a masem
Bramboračka ze sušených hříbků (bezlepková)

50,00 Kč
50,00 Kč

Saláty
Míchaný salát s kuř. stripsy v pikantní Panko strouhance
Salát z pečené dýně a řepy s dýňovými semínky a sýrem feta
Trhané listy salátů s hruškou, rozpečeným kozím sýrem s vlašskými ořechy
Míchaný zeleninový salát
Okurkový salát
Rajčatový salát

135,00 Kč
140,00 Kč
150,00 Kč
55,00 Kč
44,00 Kč
44,00 Kč

Ryba
Filet z candáta s Halászlé a bagetkou
Filet z candáta
Steak z lososa

280,00 Kč
210,00 Kč
240,00 Kč

Hlavní jídla
Vídeňský telecí řízek
Vepřová žebra Maxima
Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem, brusinkový terčík
Hovězí burger s nakládaným pepřem, cibulovou marm., slaninou a sýrem cheddar,
dýňovou majonézou
Pomalu tažená hovězí líčka s restovanou zeleninou a bramborovým pyré
Flat iron steak, brambory s bylinkovým žervé, pečená zelenina
Tagliatelle s vepřovou panenkou a žampiony, Grana Padano
Sous-vide vepřová panenka v ořechové krustě s bramborovým gratinem, bylinkami
a omáčkou z modrého sýru
Vepřová kotleta Frenched rack s grilovanou kukuřicí, pečenou bramborou a rajčatovou
salzou s koriandrem
Filírované kuřecí prso s dýňovými noky se šalvějovým máslem
Kančí svíčková s máslovými kroketami, kaštanovým pyré, demi-glace se suš. švestkami
Konfit. kachní stehno se zelím z červené řepy, bramborový knedlíček se švestkami
Smažený sýr gouda
Dýňové noky se šalvějovým máslem

190,00 Kč
195,00 Kč
165,00 Kč
205,00 Kč
225,00 Kč
395,00 Kč
180,00 Kč
220,00 Kč
250,00 Kč
205,00 Kč
285,00 Kč
295,00 Kč
120,00 Kč
135,00 Kč

Steaky
Kuřecí steak
Vepřový steak
Hovězí steak
Varianty steaků – omáčka pepřová / z modrého sýru / demi glace

149,00 Kč
159,00 Kč
355,00 Kč
35,00 Kč

Dětská jídla
Kuřecí stripsy s bramborovou kaší
Přírodní kuřecí plátek s bramborovu kaší
Příloha lze měnit dle aktuální nabídky, lze připravit v plné porci v ceně 120,- Kč.

85,00 Kč
85,00 Kč

Dezerty
Ořechové škubánky s povidlovou omáčkou a griláží z lískových ořechů
Bezlepkový čokoládový dort s omáčkou z lesního ovoce

100,00 Kč
85,00 Kč

Sýry
Výběr sýrů

110,00 Kč

Omáčky
Tatarská omáčka
Pepřová omáčka
Chilli omáčka - sweet
Omáčka z modrého sýru

30,00 Kč
35,00 Kč
30,00 Kč
35,00 Kč

Přílohy
Steakové hranolky
Vařené brambory s máslem
Bramborové pyré
Čerstvý chléb
Bageta bylinková / česneková
Grilovaná zelenina
Pečená brambora s žervé

39,00 Kč
35,00 Kč
35,00 Kč
20,00 Kč
35,00 Kč
59,00 Kč
39,00 Kč

Menu ala carte je určeno rezervacím do 10 osob, pro početnější rezervaci Vám rádi sestavíme skupinovou nabídku.
Doba přípravy jídel je do 40 minut, při různé obsazenosti restaurace je změna doby vyhrazena.
Informace o alergenech obsažených v pokrmech a nápojích obdržíte na požádání u obsluhy.
Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč, změna jídelního lístku je vyhrazena.
Platnost od 23. 9. 2020.
Restaurace Maxima Otrokovice – Kvítkovice, IČ 29361150, DIČ CZ29361150

