Ski&Wake Resort
PŘEDKRMY

80 g Tatarák z lososa na avokádovém salátku, opečený toast
(A 1,3,4,7,)
124,80g Domácí paštika z kuřecích jatýrek obalena v mandlích, rozpečená
bagetka (A 1,3,7,8)
93,-

POLÉVKY

0,330 dcl Domácí vývar se zeleninou, nudlemi a játrovými šneky (A
1,3,7,9)
55,0,33 dcl Česneková se zastřeným vejcem (sýr, šunka, krutony) (A
1,3,7,9)
60,0,33 dcl Hráškový krém s cukrovými lusky s lístky máty (A 1,7,9)
65,-

KUŘECÍ

200 g Smažené kuřecí prso, vařené brambory (A 1,3,7)
182,200 g Kuřecí prsa caprese, petrželové brambory (A 1,7)
224,200 g Kuřecí prso špikované balkánským sýrem s omáčkou z černých
oliv, opékané zámecké brambory s červenou cibulí
(A 1,7,9)
239,-

Ski&Wake Resort
DĚTSKÉ JÍDLA

100 g Smažený kuřecí řízek, hranolky (A 1,3,7,)
102,100 g Přírodní plátek z panenky, mačkaný brambor (A 7,9)
123,-

NĚCO K PIVU

100 g Domácí cibulové kroužky s dipem (A 1,3,7)
79,80 g Topinky s ohnivou masovou směsí, sypané sýrem (A 1,3,7,9,10)
99,200 g Smažené grundle (A 4)
95,-

DEZERT

5 ks Domácí lívance s lesním ovocem a zakysanou smetanou (A 1,3,7)
119,1 ks Cheesecake (dle denní nabídky) (A 1,3,7)
89,Domácí sorbert (dle denní nabídky) (A 7)
55,-

Ski&Wake Resort
OMÁČKY

100 ml Lišková omáčka (A 7)
100 ml Pepřová omáčka (A 7)
100 ml Demi - glase (A 1,9)
1 ks Tatarská omáčka (A 3,7)
1 ks Kečup (A 6)
50 ml Ďábelská omáčka (A 3,7)

39,35,39,15,15,15,-

PŘÍLOHY

200 g Vařené brambory (A 7)
38,200 g Bramborová kaše (A 7)
40,200 g Smažené hranolky
38,200g Farmářské brambory (anglická slanina, červená cibule) 40,200 g Dušená rýže
38,250 g Grilovaná zelenina
59,1 ks Rozpečená bageta (A 1,3,7)
15,-

email: info@skiwakeresort.cz
telefon: 724 387 666
www.skiwakeresort.cz
V případě objednávky poloviční porce účtujeme 75% z ceny jídla.
Dobrou chuť Vám přeje kolektiv Ski&Wake Resort.

Ski&Wake Resort
VEPŘOVÉ

200 g Smažené řízečky z panenky, vařené brambory (A ,1,3,7,)
220,200 g Panenka v pepřové krustě s bramborovým suflé (A 1,3,7,9)
249,200 g Krkovice na mexický způsob (fazole, anglická slanina,
kukuřice), rozpečený chleba (A 1,3,7,9)
229,200 g Pikantní panenka s tvarůžkou, zámecké brambory
(A 1,7,9)
249,-

SALÁTY

300g Mix listových salátu se zauzeným grilovaným hermelínem,
bylinkový dip, rozpečená bageta (A 1,3,7)
179,350 g Cezar salát s kuřecím masem, slaninové chipsy, zálivka s
ančoviček, krutóny (A 1,3,4,7,10)
189,350 g Grilované kachní prso na medovém salátku s hruškou
239,350 g Grilovaná zelenina s tymiánem a vege-mas (A 1,6,3,9,10,11)
179,-

Ski&Wake Resort
SNÍDANĚ

Vařené párky, zelenina, pečivo

Palačinky s marmeládou

Obložený talíř, šunka, sýr, zelenina, pečivo

Müsli, jogurt, ovoce

Míchané vajíčka, slanina, zelenina, pečivo

Hemenex, zelenina, pečivo

Snídaně raut

K snídani podáváme čaj, kávu, džus, vodu

150,-

150,-

150,-

150,-

150,-

150,-

250,-

Ski&Wake Resort
SPECIALITY

150 g Steak z candáta na lůžku z rajčat, zeleniny a tagliatellích
(A 1,3,4,7,9)
249,250 g Vídeňský řízek (telecí pavouček), lehký bramborový salát
(A 1,3,7,9,10)
269,500 g Grilované kuřecí křídla na černém pivě, dřevorubecký chléb
(A 1,3,7,9,)
229,500 g Vepřové žebra naložené v BBQ omáčce, přízdoba, dřevorubecký chléb
(A 1,3,7,9,10)
249,1 ks Pečené vepřové koleno s čerstvým křenem, přízdoba, dřevorubecký chléb
- Doblok kolena 100 g - 15,- (A 1,3,7,9,10)
299,350 g Makaróny s krevetami, bazalkovým pestem a sušenými rajčaty (A
1,2,3,7,8,9)
219,350g Gnocchi s kuřecím masem a liškovou omáčkou (A 1,3,7,9)
169,150g Domácí hamburgerová bulka s hovězím trhaným masem, hranolky
(karamelizovaná cibule, chedar sýr, salát, okurka, rajčata, dip) (A
1,3,7,9,10)
220,400g T-bone steak naložený v citronovém oleji s kukuřičným klasem,
pečivo, omáčka
T-bone se skládá ze dvou druhů masa: nízký roštěnec a svíce
(A 1,3,7,9)
510,-

