Jídelní lístek
Něco k pivu
100 g
100 g
100 g

Hovězí tataráček s chilli pestem a červenou cibulí, 6 ks topinek
Topinka se směsí kuřecích nudliček a zeleniny
gratinovaná sýrem Gouda
Kachní rillettes s cibulkovou marmeládou, pečivo

Řízky
149,105,89,-

Polévky
Vývar s masem a nudlemi
Dle denní nabídky

Svíčková na smetaně s brusinkami a domácím houskovým knedlíkem

200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
250 g

Vepřová panenka na grilu s Pfeffer omáčkou
a vídeňskou křupavou cibulkou
Vepřová panenka protkaná sušenými rajčaty
na omáčce z portského vína
Kuřecí prsní steak se zeleninovým ratatouille
Kuřecí prsní steak se smetanovým listovým špenátem a slaninou
Steak z hovězí roštěnky na omáčce z pravých lišek
Steak z hovězí roštěnky s grilovanou zeleninou
a omáčkou demi-glace
Vepřová kotleta s omáčkou z pečeného česneku a barevného pepře

139,-

150 g

Burger z trhaného vepřového masa se salátem, rajčetem,
cibulí, barbecue omáčkou a s hranolky julienne
Burger s kuřecím steakem, salátem, rajčetem, cibulí,
barbecue omáčkou a s hranolky julienne

189,189,149,149,259,239,149,-

179,179,-

Jídla podávaná na dřevěném prkénku
400 g

Libová vepřová bůčková žebírka s kostí v pikantní marinádě
podávaná s nakládanou zeleninou, křenem, hořčicí a chlebem

105,115,169,105,-

Tagliatelle s grilovanou vepřovou panenkou,
omáčkou z pravých lišek, sypané parmezánem
Tagliatelle aglio olio e peperoncino
Gnocchi se směsí kuřecích nudliček,
listového špenátu v sýrové omáčce, sypané parmezánem

Margherita
Salami
Vegetariana
Ambrosiana
Capricciosa
Mario
Americana
San Daniele

salám, paprika, mozzarella, bazalka, tomato
rajčata, paprika, brokolice, kukuřice, mozzarella, tomato
šunka, hermelín, vejce, mozzarella, tomato
šunka, žampiony, mozzarella, bazalka, tomato
anglická slanina, špenát, česnek, červená cibule, kozí roh,
mozzarella, tomato
šunka, žampiony, kukuřice, mozzarella, bazalka, smetana
šunka, sypaný parmezán, olivy, rajčata, mozzarella,
bazalka, tomato

Hawaii
šunka, ananas, mozzarella, bazalka, smetana
Quattro Formaggi eidam, uzený sýr, niva, olivy, mozzarella, bazalka, tomato
Diavolo
paprikový salám, červená cibule, paprička jalapeño,
pikantní omáčka, mozzarella
Mexiko
slanina, kukuřice, fazolky, červená cibule, paprička jalapeño,
Boscaiolo
Prosciutto Crudo

179,-

rajčata, mozzarella, bazalka, tomato

Tonno
Hermelínová
Don Vito
Čabajková
Chilli
Tvarůžková

mozzarella, tomato
salám, žampiony, paprika, anglická slanina, mozzarella,
bazalka, tomato
olivy, parmská šunka, sypaný parmezán, mozzarella,
bazalka, tomato
tuňák, červená cibule, mozzarella, bazalka, tomato
hermelín, olivy, žampiony, mozzarella, bazalka, tomato
salám, anglická slanina, žampiony, parmská šunka, paprika,
červená cibule, paprička jalapeño, mozzarella, tomato
čabajka, hermelín, červená cibule, kozí rohy,
mozzarella, tomato
anglická slanina, paprikáš, paprička jalapeño, chilli,
mozzarella, tomato
šunka, tvarůžky, červená cibule, mozzarella, tomato

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

155,-

119,129,139,139,139,139,139,139,139,139,159,139,139,139,149,149,-

159,159,-

300 g

Variace trhaných salátů s quinoou, sušenými rajčaty
a kousky vepřové panenky zakropené bazalkovým pestem
Caesar salát s grilovanými kuřecími kousky, ančovičkovým
dresinkem, hoblinkami parmezánu a s opečenými krutony

80,85,85,15,-

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

Smažené bramborové hranolky
Bramborové krokety
Opékané brambory s česnekem
Vařené brambory s máslem
Šťouchané brambory s restovanou cibulkou a anglickou slaninou
Bramboráčky
Čerstvá grilovaná zelenina
Houskový knedlík
Křupavá bylinková bagetka
Pečivo

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

Dresinky a omáčky
60 g
60 g
80 g
80 g
80 g
80 g

Tatarská omáčka
Kečup
Pfeffer omáčka
Sýrová omáčka
Lišková omáčka
Portská omáčka

25,25,45,45,59,49,-

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.

Restaurace a pizzerie Záložna
Sušilovo náměstí 2/6, 683 01 Rousínov
Kontakty
732 503 585
info@zaloznarousinov.cz
www.zaloznarousinov.cz

159,159,-

Otvírací doba
Po–čt 10–22 h
Pá–So 10–24 h
Ne
10–22 h

20,40,5,-

Kapacita restaurace 70 míst, venkovní letní zahrádky 80 míst.
Prostor pro rodinné oslavy, svatby a večírky.

Saláty
300 g

Palačinka se sladkým tvarohem, zmrzlinou a se šlehačkou
Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou
Zmrzlinový pohár se dvěma kopečky zmrzliny, směsí lesního ovoce a šlehačkou
Kopeček zmrzliny
Zákusky dle denní nabídky

Přílohy
179,129,-

Pizza

Burgery
150 g

350 g
350 g
350 g

Minutky
200 g

Smažené kuřecí řízečky
Smažená vepřová panenka v parmezánové strouhance
Smažená hovězí roštěnka porthaus
Smažený sýr Gouda

Pasta
40,-

Hotová jídla
150 g

150 g
150 g
150 g
120 g

Moučníky

159,159,-

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).
Možnost nákupu dárkových poukazů.

