SNÍDANĚ
3 ks
3 ks
3 ks
1 ks
200 g

Míchaná vejce na cibulce (3)
Míchaná vejce se slaninou (3)
Hemenex (3)
Vaječná omeleta se šunkou (3)
Koleno

38,41,43,43,49,-

POLÉVKY
0,3 l Dršťková polévka
0,3 l Polévka dle denní nabídky

35,25,-

HAMBURGERY A TORTILY
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Fish burger (1,4)
Hovězí hamburger s cibulovými kroužky (1)
Hovězí hamburger s žampiony (1)
Hovězí hamburger + hranolky + 0,25 l cola (1)
Krůtí hamburger (1)
Krůtí hamburger + hranolky + 0,25 l cola (1)
Maxi burger (1,3)
Sýr v bulce (1,7)
Tortila s kuřecím masem a špenátem

69,69,69,88,54,84,107,65,89,-

VEPŘOVÉ SPECIALITY
300 g Řízek z kotlety (3)
150 g Řízek z kotlety (3)
150 g Vepřový plátek „řidiče Jacka“ (3)

135,83,89,-

(slanina, sázené vejce)

150 g Plumlovský řízek (3,7)
150 g Přírodní kotleta s fazolkami, slaninou, cibulí
150 g Loštický plátek (7)

98,95,95,-

(kotleta, šunka, tvarůžky)

150 g Čertova pánev + bramboráčky (3)

98,-

(žampiony, kečup, lečo)

150 g Pikantní kotleta (7)

85,-

(česnek, chilli, sýr, kečup)

150 g Vepřová kapsa (7)

95,-

(vysočina, hermelín, česnek)

HOVĚZÍ SPECIALITY
200 g Hovězí steak
s pepřovou omáčkou (7)
s chilli omáčkou
s brusinkovou omáčkou
200 g Hovězí nudličky s česnekovými plátky
a kapary

249,-

249,-

KUŘECÍ SPECIALITY
150 g Kuřecí plátek s broskví a sýrem (7)
150 g Kuřecí přírodní steak
150 g Šerifovy nudličky v nivové omáčce (7)

89,79,89,-

(šunka, žampiony, smetana, niva)

150 g Zapečená prsa se šunkou a hermelínem,
zdobená brusinkami (7)
180 g Tasmánské uhlíky v pikantní omáčce s česnekem
150 g Medailonky s lesními hřiby, smetana (7)
150 g Pikantní kuřecí nudličky (7)

94,89,89,89,-

(kuřecí maso, pórek, cibule, žampiony, kečup, smetana)

150 g Smažený kuřecí řízek (3,7)
150 g Gordon blue (3,7)
150 g Plněný přídodní kapsa

76,89,89,-

(parmská šunka, hořčice)

SPECIALITY
200 g Vepřová panenka na grilu s listovým špenátem
200 g Vepřová panenka plněná sušenými rajčaty
a parmskou šunkou
200 g Mix grill

145,155,135,-

(hovězí, vepřové, kuřecí, anglická)

150 g Ohnivá kovářka (7)

119,-

(panenka na nudličky, kapie, smetana, mletá paprika, žampiony)

200 g Duo jehla s hořčičnou omáčkou

129,-

(kuřecí, vepřové, kapie, anglická, cibule, hořčice)

200 g Tatarák + 8 ks topinek (3)

199,-

RYBY
150 g Pstruh na roštu s máslem (4,7)
150 g Losos na špenátovém hnízdě (4)

95,129,-

TĚSTOVINY
250 g Penne s kuřecím masem a špenátem (7)
250 g Penne s hřiby a parmazánem (7)
200 g Zapečené gnocchi s kuřecím masem, špenátem
a sýrem (7)
200 g Zapečené gnocchi alla pancetta (7)

99,95,109,109,-

SALÁTY
300 g Zeleninový salát se smaženým sýrem (3,7)
300 g Kuřecí salát s broskví
300 g Šopský salát (7)

95,95,49,-

(zelenina, balkánský sýr)

300 g Řecký salát (7)

54,-

(zelenina, balkánský sýr, olivy)

300 g Ceasar salát + tousty (7)
300 g Zeleninový s kuřecím masem, dresing
a tousty (1,7)
300 g Zeleninový salát sypaný sýrem (7)

89,85,49,-

BEZMASÁ JÍDLA
120 g Smažený sýr (3,7)
150 g Smažené žampiony (3,7)
100 g Smažené tvarůžky, 5 ks (3,7)

79,69,79,-

DĚTSKÁ JÍDLA
100 g Smažené hranolky, strouhaný sýr, kečup (7)
50 g Smažený kuřecí řízek, hranolky (3,7)
50 g Přírodní plátek, dolary

38,50,50,-

CHUŤOVKY K PIVU
150 g Smažené brambůrky
2 ks Topinky se sázeným vejcem (1,3)
1 ks Topinka Tornádo (1,7,)

23,25,58,-

MOUČNÍK
1 ks Palačinka s ovocem, zmrzlina, šlehačka (7)
Horké maliny (7)
Pohár Vyšehrad (3,7)

45,49,50,-

(zmrzlina, ovoce, šlehačka, vaječný koňak)

Zmrzlina s ovocem

35,-

PŘÍLOHY
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
250 g

Krokety
Hranolky
Dolary
Ameriky
Bramboráčky
Ameriky s česnekem
Rýže
Grilovaná zelenina
Fazolové lusky s anglickou slaninou
Tatarka
Kečup

32,25,25,29,28,33,22,35,39,15,10,-

Díky náročnosti některých jídel
se doba přípravy pohybuje od 10 do 45 minut.
Poloviční porce jsou účtovány za 70 % ceny z původního jídla.

Dobrou chuť a příjemný pobyt Vám přeje personál Bistra Marek!

ČERSTVÁ PIZZA
Margarita (1,7)

69,-

(pomodoro, sýr)

Šunková (1,7)

95,-

(pomodoro, šunka, sýr)

Prosciutto (1,7)

119,-

(pomodoro, parmská šunka, olivy, sýr)

Salámová (1,7)

99,-

(pomodoro, vysočina, herkules, kukuřice, žampiony, sýr)

Calabrese (1,7)

109,-

(pomodoro, šunka, slanina, vysočina, olivy, sýr)

Palermo (1,7)

119,-

(pomodoro, slanina, parmská šunka, brokolice, niva, sýr)

Hawai (1,7)

99,-

(pomodoro, šunka, ananas, sýr)

Tonno (1,4,7)

104,-

(pomodoro, tuňák, cibule, sýr)

Quatro formaggi (1,7)

115,-

(pomodoro, niva, eidam, uzený sýr, hermelín)

Vyprošťovák (1,7)

109,-

(pomodoro, anglická, klobása, zelí, sýr)

Diavola (1,7)

119,-

(pomodoro, šunka, uzené maso, klobása, uzený sýr, feferony, cibule, sýr)

Konická (1,7)

109,-

(pomodoro, slanina, tvarůžky, cibule, sýr)

Spinaci (1,7)
(pomodoro, slanina, listový špenát, kuřecí maso, sýr)

128,-

Paradiso (1,7)

128,-

(pomodoro, parmská šunka, žampiony, špenát, česnek, sýr)

Dello studente (1,7)

105,-

(pomodoro, šunka, brokolice, kukuřice, hermelín, sýr)

Capricciosa (1,3,7)

128,-

(pomodoro, parmská šunka, houby, rajčata, olivy, vejce, sýr)

Al Pacino (1,7)

128,-

(pomodoro, anglická, vysočina, kuřecí maso, žampiony, hermelín, sýr)

Mexicana (1,7)

128,-

(pomodoro, šunka, kuřecí maso, chilli, cibule, sýr)

Del Mare (1,2,7)

120,-

(pomodoro, mořské plody, česnek, sýr)

Vegetariana (1,7)

95,-

(pomodoro, kukuřice, brokolice, žampiony, paprika, olivy, sýr)

Calzone - přeložená pizza (1,7)

129,-

(kuřecí maso, špenát, česnek, smetana, sýr)

Dětská pizza
(čokoládová + lentilky, ovoce)

89,-

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,25 l
0,25 l
0,3 l
0,4 l

Coca cola
Fanta pomeranč
Cappy (pomeranč, jahoda, jablko, černý rybíz)
Kinley (tonic water, ginger)
Bonaqua (perlivá, jemně perlivá, neperlivá)
Kofola
Kofola

25,25,25,25,15,12,16,-

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

Tequila
Metaxa
Jack Daniels
Finland vodka
Bacardi
Johny Walker
Beefeater Gin
Fernet (citrus, originál)
Jelzin (zelený, zlatý)
Rum
Myslivec
Zelená
Jägermeister
Ballantine
Grants

55,45,59,35,40,49,45,25,25,25,25,25,49,49,45,-

PIVO
0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,3 l

Litovel 11°
Litovel 11°
Free Litovel
Free Litovel

22,14,19,15,-

KÁVA
Espresso malé
Espresso velké
Cappuccino
Latté
Káva vídeňská
Káva rozpustná
Káva turecká
Mléko

28,30,33,35,25,20,20,4,-

MÍCHANÉ NÁPOJE
Sex on the Beach
Cuba Libre
Mojito
Tequila Sunrise

49,49,49,49,-

APERATIVY
1 dcl Cinzano Bianco
1 dcl Cinzano Roso
1 dcl Martini

39,39,39,-

VÍNA
Dle nabídky
0,7 l
0,2 l

195,26,-

