Jídelní lístek
Něco k pivu
100 g
100 g
80 g

Hovězí tataráček s chilli pestem a červenou cibulí,
6 ks topinek (možnost topinek nasucho)
Topinka se směsí kuřecích nudliček a zeleniny gratinovaná sýrem
Hovězí carpaccio zakropené olivovým olejem,
s hoblinami parmezánu, zdobené rukolou, rozpečená bagetka

Burgery
149,105,149,-

150 g
150 g
150 g

Polévky
Vývar s masem a nudlemi
Dle denní nabídky

40,-

Hotová jídla
120 g

Svíčková na smetaně s brusinkami a domácím houskovým knedlíkem
Dle denní nabídky

139,-

Minutky
200 g
200 g

Kuřecí prsní steak se sýrovou omáčkou
zdobený restovanou anglickou slaninou
Filovaná kuřecí prsíčka na lůžku zeleninového ratatouille
Kuřecí prsíčka se smetanovo-houbovou omáčkou

200 g

200 g
200 g
200 g

Medailonky z vepřové panenky s pfefferovou omáčkou
zdobené vídeňskou cibulkou
Panenka se smetanovou omáčkou s italským kořením
a sušenými rajčaty
Špalík z panenky se zeleninou grilovanou na másle
přelitý omáčkou demi-glace
Steak z kotlety s volským okem a barbecue omáčkou
Kotleta s omáčkou z pečeného česneku a barevného pepře

159,159,159,-

179,179,179,159,159,-

hovězí
200 g
200 g
200 g

Steak z roštěné s baby zeleninou na másle
Filovaná roštěná se slaninovými chipsy
a smaženými cibulovými kroužky
Medailonky z roštěné na restovaných fazolových luscích
s glazovanou cibulkou

150 g
150 g
150 g
120 g
100 g

400 g

vepřové
200 g

Řízky
Kuřecí řízek
Vepřový řízek z kotlety ovoněný česnekem
Vepřová panenka v bylinkové strouhance
Smažený sýr
Smažený hermelín

99,99,105,95,99,-

Jídla podávaná na dřevěném prkénku

kuřecí
200 g

Hovězí burger v pita chlebu z naší pece se salátem, rajčetem,
glazovanou cibulkou, barbecue omáčkou, čedarem,
slaninou a s hranolky
179,Kuřecí prsní steak v pita chlebu z naší pece, s majonézou, glazovanou
cibulkou, volským okem, čedarem, rajčetem a s hranolky
179,Grilovaný hermelín v pita chlebu z naší pece se salátem, rajčetem,
glazovanou cibulkou, grilovaným lilkem, brusinkami a s hranolky
179,-

199,199,199,-

800 g

Vepřová bůčková žebírka s kostí v lehce pikantní medové marinádě
s kozími rohy, okurky, křenem, hořčicí
a rozpečeným česnekovým chlebem
Prkno řízků (panenka v bylinkové strouhance, kotleta
ovoněná česnekem, smažený hermelín, kuřecí řízek)
s okurky, kozími rohy, chlebem

Pizza

Margherita
Salami
Šunková
Ambrosiana
Capricciosa
Mario

tomato, mozzarella, rajčata, bazalka
tomato, mozzarella, salám, paprika, bazalka
tomato, mozzarella, šunka, bazalka
tomato, mozzarella, šunka, hermelín, vejce
tomato, mozzarella, šunka, žampiony, bazalka
tomato, mozzarella, anglická slanina, špenát, česnek,
červená cibule, kozí roh
Americana
smetana, mozzarella, šunka, žampiony, kukuřice, bazalka
San Daniele
tomato, mozzarella, šunka, sypaný parmezán, olivy,
rajčata, bazalka
Hawaii
smetana, mozzarella, šunka, ananas, bazalka
Quattro Formaggi tomato, mozzarella, eidam, uzený sýr, niva, olivy, bazalka
Diavolo
tomato, mozzarella, paprikový salám, červená cibule,
papričky jalapeño, pikantní omáčka
Mexiko
tomato, mozzarella, slanina, kukuřice, fazolky,
červená cibule, paprička jalapeño
Boscaiolo
tomato, mozzarella, salám, žampiony, paprika,
anglická slanina, bazalka
Prosciutto Crudo tomato, mozzarella, olivy, parmská šunka,
sypaný parmezán, bazalka
Tonno
tomato, mozzarella, tuňák, červená cibule, bazalka
Hermelínová
tomato, mozzarella, hermelín, olivy, žampiony, bazalka
La Grande
tomato, mozzarella, anglická slanina, cibule,
žampiony, niva, bazalka
Don Vito
tomato, mozzarella, salám, anglická slanina, žampiony,
parmská šunka, paprika, červená cibule, paprička jalapeño
Čabajková
tomato, mozzarella, čabajka, hermelín,
červená cibule, kozí rohy
Chilli
tomato, mozzarella, anglická slanina, paprikáš,
paprička jalapeño, chilli
Tvarůžková
tomato, mozzarella, šunka, tvarůžky, červená cibule

Těstoviny
350 g

350 g
350 g
350 g

300 g
300 g
300 g

Caesar salát s grilovanými kuřecími kousky či vepřovou panenkou,
ančovičkovým dresinkem, zdobený parmezánem
Směs trhaných salátů v bazalkovém pestu s filovanou vepřovou
panenkou či kuřecími prsíčky a s bulkou z naší pece
Ledový salát v panenském olivovém oleji s čerstvou paprikou,
rajčetem, krutony a grilovaným hermelínem zdobený brusinkami
Šopský salát s balkánským sýrem

Palačinka s horkými malinami, zmrzlinou a se šlehačkou
Palačinka se sladkým tvarohem, zmrzlinou a se šlehačkou
Palačinka s nutellou, zmrzlinou a se šlehačkou
Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou
Kopeček zmrzliny
Zákusky dle denní nabídky

149,149,-

Dresinky a omáčky

149,149,149,149,-

149,159,159,159,169,-

159,159,-

159,159,159,95,-

85,85,85,85,15,-

Přílohy
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks

149,149,-

149,-

Moučníky

399,-

129,139,149,149,149,-

179,-

Saláty

300 g
189,-

Linguine se smetanovou omáčkou se sušenými rajčaty,
s vepřovou panenkou či kuřecími kousky, sypané parmezánem
Linguine carbonara s restovanou anglickou slaninou
sypané parmezánem
Gnocchi se směsí kuřecích nudliček a listového špenátu
v sýrové omáčce, sypané parmezánem
Gnocchi s grilovanou zeleninou a kousky vepřové panenky
zdobené hoblinkami parmezánu

60 g
60 g
80 g
80 g
80 g
80 g

Smažené bramborové hranolky
Bramborové krokety
Opékané brambory s česnekem či bez česneku
Vařené brambory s máslem
Šťouchané brambory s jarní cibulkou a anglickou slaninou
Čerstvá grilovaná zelenina
Bramboráčky
Houskový knedlík
Rozpečená bylinková bageta
Pečivo

Tatarská omáčka
Kečup
Pfeffer omáčka
Sýrová omáčka
Barbecue omáčka
Sweet chilli omáčka

35,35,35,35,39,59,45,6,35,6,-

20,20,45,45,35,35,-

169,169,169,-

Přísady na pizzu (cena za jednu přísadu)
šunka, rajčata, žampiony, mozzarella, salám, papriky, špenát, kukuřice, slanina
parmská šunka, hermelín, tvarůžky, čabajka
tuňák

krabice na pizzu

20,40,60,10,-

Couvert 10 Kč/osoba.
Při objednávce poloviční porce hlavního jídla bude účtováno 70 % z plné ceny.
Seznam alergenů v pokrmech a nápojích je na vyžádání u obsluhy.

Nápojový lístek
Pivo

Poutník 12°
Bernard 11°
Bernard nealko
Bernard nealko švestka
Ostatní piva dle nabídky
Frisco dle nabídky

0,3 l/0,5 l
0,3 l/0,5 l
0,5 l
0,5 l

25,-/35,25,-/35,34,37,-

0,33 l

35,-

0,2 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,33 l
0,5 l
0,3 l/0,5 l
0,3 l/0,5 l
0,5 l/1 l

35,35,35,35,25,55,30,-/50,20,-/30,20,-/35,-

Nealkoholické nápoje
Džus Rauch (jablko, jahoda, multivitamín,
pomeranč, ostatní dle nabídky)
Royal Crown Cola
Tonic, Tonic zázvorový
Vinea bílá, červená
Voda Rájec jemně perlivá, neperlivá
Semtex
Domácí limonáda dle nabídky
Točená Kofola
Voda s citronem a pomerančem

Destiláty
Fernet Stock, Citrus
Becherovka, Becherovka Lemond
Tequila Silver, Gold
Vodka Finlandia
Vodka Božkov
Gin Beefeater
Bacardi
Zelená Božkov
Božkov Tuzemský
Božkov Republica
Captain Morgan
Captain Morgan Bucanero
Matusalem Clasico
Diplomatico 12Y
Zacapa Centenario 23

0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

35,40,60,45,30,50,50,30,30,50,45,70,79,99,120,-

Whisky a Bourbony
Jack Daniel's Tennessee Honey
Tullamore Dew

0,04 l
0,04 l

70,65,-

0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

50,50,30,30,-

0,75 l

250,-

0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

220,220,220,220,220,-

0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

240,240,240,295,295,-

0,1 l

18,-

0,1 l
0,1 l
0,1 l

35,49,49,-

0,4 l
0,4 l
0,4 l
0,4 l
0,4 l

89,89,89,89,79,55,-

Likéry
Jägermeister
Carolans
Vaječný koňak
Griotka

Sekty
Bohemia sekt Demi

Víno
Habánské sklepy
Chardonnay
Veltlínské zelené
Modrý Portugal
Zweigeltrebe
Svatovavřinecké rosé
Víno Rakvice
Pálava
Cabernet rosé
Rulandské modré
Merlot pozdní sběr
Pálava pozdní sběr
Rozlévané víno dle aktuální nabídky

Čaje
čaj značky Tea Caddy podávaný v konvičce 0,4 l
Earl Grey
aromatizovaný černý čaj
Morgentau
aromatizovaný zelený čaj
Spring Darjeeling
černý čaj
Greenleaf
zelený čaj
Sweet Berries
ochucený ovocný čaj
Fruity White
bílý čaj s hruškou a broskví
Refreshing Mint
mátový čaj s citronovou trávou

45,45,45,45,45,45,45,-

Ostatní teplé nápoje
Grog
Svařené víno
Horká čokoláda

0,2 l
0,2 l

Smetana do kávy
Med

40,40,55,5,10,-

Něco na zub
Chips sůl, slanina
Pistácie
Mandle solené
Arašídy solené
Tyčinky solené

80 g
60 g
60 g
60 g
100 g

35,60,60,30,30,-

Aperitivy
Metropol
Cinzano Bianco, Rosso
Martini Rosso, Dry

Míchané nápoje
Piña Colada
Mojito
Sex on the Beach
Tequila Sunrise
Aperol Spritz
Míchané nápoje bez alkoholu

Káva
káva značky Illy, 100% Arabica
Espresso
Espresso Lungo
prodloužené espresso
Espresso Macchiato
espresso s vyšlehaným mlékem
Cappuccino
espresso s našlehaným mlékem, mléčná emulze
Caffe Latte Macchiato espresso s větším množstvím našlehaného mléka
a mléčné emulze, karamel, čokoláda, oříšek
Vídeňská káva
káva, šlehačka
Alžírská káva
káva, vaječný koňak, šlehačka
Ledová káva
káva, vanilková zmrzlina, šlehačka
Turecká káva

38,38,42,45,55,39,55,69,25,-

Restaurace Záložna
Sušilovo náměstí 2/6, 683 01 Rousínov
tel. 732 503 585
www.zaloznarousinov.cz
info@zaloznarousinov.cz
Otvírací doba
Po–čt 10–22 h
Pá–So 10–24 h
Ne
10–22 h
Kapacita restaurace 70 míst a venkovní letní zahrádky 80 míst.
Prostor pro rodinné oslavy, svatby a večírky.
Každý všední den 2–3 obědová menu (rozvoz obědového menu do blízkého okolí).
V letním období pravidelná grilování, během roku gastronomické víkendy.
Pokrmy jsou vařené na místě a z čerstvých surovin.
Akceptujeme stravenky (Gastro Pass, Cheque Dejeuner,
Ticket Restaurant, Naše stravenka). Přijímáme elektronické stravenky (karty) společností Sodexo a Edenred (Ticket restaurant).
Možnost nákupu dárkových poukazů.

