
JÍDELNÍ LÍSTEK 

Předkrmy 

Zapečený chléb s trhaným hov. žebrem BBQ a sýrem cheddar, salátek coleslaw                       145,00 Kč 
Marinovaný losos s koprovým creme fraiche, salátek, domácí chléb          165,00 Kč 
  

Polévky 

Vývar z hovězího žebra, masový knedlíček, nudle                                               60,00 Kč 
Krém z konfitovaného česneku s krutonem a schwarzwaldskou šunkou                                     60,00 Kč 

Saláty 

Caesar salát, slaninový chips, krutony                                             175,00 Kč 
- varianta s kuřecím masem               200,00 Kč 

Trhané listy salátů s hruškou, rozpékaným kozím sýrem a vlašskými ořechy          190,00 Kč 

Ryba 

Čerstvá ryba dle denní nabídky        

Hlavní jídla 

Špagety ala chitara s mořskými plody               225,00 Kč 
Lehce pikantní kuřecí křídla se  salátem coleslaw a torZlovými chipsy                                          230,00 Kč 
Kuřecí supreme se sezonní zeleninou a rozmarýnovými grenaillemi           230,00 Kč 
Vepřová žebra Maxima                  230,00 Kč 
Sous-vide vepřová panenka se slaninovými špeclemi a gorgonzolovou omáčkou                       235,00 Kč 
Vepřova kotleta s kos^, grilovaná zelenina, dip z konfit. česneku             290,00 Kč 
Vídeňský telecí řízek                                 230,00 Kč 
Chef burger (hovězí maso, chedar, slanina, rajče, cibule, jalapeňos, slaninová majonéza), 
kořeněné hranolky                 220,00 Kč 
Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem, brusinkový terčík                     200,00 Kč 
Flank steak s omáčkou ze zeleného pepře, restovanou zeleninou a pečeným  
bramborem v alobalu                       300,00 Kč 
Haloumi burger s pečenými paprikami, listy salátů, wasabi majonéza, zeleninové hranolky    210,00 Kč 

Dětská jídla 

Kuřecí stripsy s bramborovou kaší               110,00 Kč 
Přírodní kuřecí plátek s bramborovou kaší              110,00 Kč 

- příloha lze měnit dle aktuální nabídky 

Omáčky 



Tatarská omáčka                 35,00 Kč 
Chilli omáčka                   35,00 Kč 
Dip z konfitovaného česneku                35,00 Kč 
Demi-glace                                                                                                                                                35,00 Kč 
Pepřová omáčka                 35,00 Kč 
Gorgonzolová omáčka                              35,00 Kč 
Slaninová majonéza         35,00 Kč 
Wasabi majonéza35,00 Kč 

Přílohy 

Steakové hranolky                 45,00 Kč 
Vařené brambory s máslem                 40,00 Kč 
Bramborové pyré                  45,00 Kč 
Čerstvý chléb                   25,00 Kč 
Bageta bylinková / česneková                              40,00 Kč 
Grilovaná zelenina                  85,00 Kč 
Pečený brambor s česnekovým dipem                            45,00 Kč 
   
Dezerty 

Kokosová panna coka s ananasovým carpacciem                                                                             89,00 Kč   
Čokoládové brownies s malinovým sorbetem              85,00 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 obsazenosZ 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 15. 7. 2022. 
Restaurace Maxima Otrokovice – Kvítkovice, IČ 29361150, DIČ CZ29361150


