ŠENK
Nabídka

Denní menu každý den, do firem i jednotlivcům,
každé 12té zdarma, obaly a dovoz zdarma

Rozvoz 545 211 811
Pondělí – Sobota 11 – 19 hodin
Cukrárna a kavárna u Myšky 11 – 17 hodin

S sebou pet z Líšeňského pivovaru nebo námi
načepované do petky
Přemyslovo náměstí, Brno , telefon 545211811
www.slatinskysenk.cz
rozvoz pizza zdarma www.silvio.cz tel: 704132206

POLÉVKY
0,33l Dle denní nabídky

49,-

K PIVU
100 g Nakládaný hermelín s domácím chlebem

79,-

100g Nakládaný utopenec s domácím chlebem

65,-

150g Smažené cibulové kroužky s česnekovým dressingem
89,-

SPECIALITY
750g Pe čená marinovaná žebra s čerstvým k řenem, okurkou,
hořčicí a domácím chlebem
239,750g Pe čená uzená vep řová žebra s čerstvým k řenem, okurkou,
ho řčicí a domácím chlebem 199,500g Buffalo k řidélka podávaná s dressingem z modrého sýra,
řapíkatým celerem s mrkví a domácím chlebem
159,-

JÍDLA Z GRILU
150g Bacon burger v domácí housce s mletým hov ězím masem,
slaninou, chedarem, salátem, okurkou, raj četem, cibulí, slaninovou
majonézou a hranolky
189,-

150g Burger s trhaným vep řovým masem v BBQ omá čce v
domácí housce se salátem, chedarem, raj četem, citronovou
majonézou a hranolky 189,100g Burger s ku řecím steak v domácí housce se salátem,
okurkou, raj četem, citronovou majonézou a hranolky 189,110g Smažený sýr v máslové bulce, salát a tatarská omá čka a
hranolky 139,200g Ku řecí steak v pep řové omá čce

169,-

SALÁTY
350g Míchaný salát z čerstvé zeleniny s kuřecím masem 159,350g Řecký salát s olivami a sýrem s ope čeným toustem

OMÁ ČKY, DRESSINGY
70g Tatarská omá čka 15,70g Ke čup 15,70g Slaninová majonéza 25,70g Citronová majonéza 25,70g Pepřový dressing 30,70g Česnekový dressing 25,70g Pepřová omá čka 30,-

139,-

ČESKÁ KLASIKA
100g Smažený eidam, tatarská omá čka 109,100g Smažený hermelín, tatarská omá čka 109,200g Smažený vep řový řízek z panenky s citronem 139,200g Smažený ku řecí řízek s citronem

139,-

P ŘÍLOHY
200g Vařené brambory 29,200g Šťouchaná brambory 35,200g Americké brambory 35,200g Steakové hranolky 30,¼ Domácí chléb 25,200g Pe čivo mix 30,150g Míchaný salátek z čerstvé zeleniny

49,-

