JÍDE L NÍ

L Í S T E K

ˇ
Cepujeme
tankové pivo.

Na stravenky vracíme pouze do částky 5,- Kč
(Jídla mohou obsahovat alergeny A1 - A15. Info u obsluhy)
pondělí - pátek od 14:30 h do 22:00 h
sobota - neděle od 11:00 h do 22:00 h
Hotová jídla podáváme (do vyprodání)
od pondělí do neděle od 11:00 h do 16:00 h
V případě zájmu možná domluva soukromých akcí
(akce, svatby, rauty, švédské stoly, grilování)
Poloviční porce za 75% uvedené ceny (kromě Specialit)

www.klubskolka.cz
Hrabákova 2001/21, Praha 4, Tel.: +420 736 228 433

Něco studeného na začátek
Tlačenka plná libového masa s cibulí a octem
100 g 	 Olomoucké tvarůžky s máslem a hořčicí (7,10)
100 g

39,- Kč
59,- Kč

Kdo rád po domácku naložené
1 ks 	

Utopenec naložený v sladkokyselém lehce
pikantním nálevu se špetkou Curry (1)

1 ks

39,- Kč

Hermelín plněný kořeněnou směsí s cibulí,

česnekem a feferonkou (7,10)

65,- Kč

Něco k pivu
1 pár 	
1 ks
4 ks

„MAXI“ Vídeňský párek s hořčicí (1,10)
Klobása z grilu s hořčicí (1,10)
Domácí bramboráčky s česnekovým

59,- Kč
69,- Kč

dresingem a feferonkou (1,3,7)

69,- Kč
79,- Kč
79,- Kč
59,- Kč

150 g 	 Buřty

na černém pivu s cibulí a paprikou (1)
2 ks 	 Zapečené toasty s pik. mas. směsí a sýrem (1,3,7)
4 ks Topinky s česnekem (1,3,7)

Pro nenáročné a hladové
500 g		Hranolky

Julienne s kečupem a tatarkou (7)
400 g		Domácí solené chipsy
2 ks		Domácí langoše potřené česnekem, polité

99,- Kč
99,- Kč

		omáčkou z drcených rajčat a sypané sýrem (1,3,7)

89,- Kč

Polévky
Polévka (dle denní nabídky)

39,- Kč

info o alergenech u obsluhy dle nabídky  	  

Speciality, co jsou skoro hned, pro odvážné jedlíky
(podáváme do 45 minut)

1,2 kg

Pečená „KACHNIČKA“ pro 2 osoby (1,3,7)

299,- Kč

1/2 kachny s červeným a bílým zelím, výpekem, houskovým
a bramborovým knedlíkem „PO STAROČESKU“
500 g

„OHNIVÁ KŘIDÉLKA“ (1,3,7)

169,- Kč

smažená obal. kuřecí křídla, 2 druhy omáčky, ½ kukuřice
1 ks 	

Pečené „VEPŘOVÉ KOLENO“ (10)

189,- Kč

cca 1,4 kg; s čerstvým křenem, hořčicí, feferonkou
800 g

Barbecue vepřová „ŽEBÍRKA“ (7,10)

189,- Kč

masitá vepřová žebírka upravená dle naší receptury,
grilovaná v barbecue omáčce a servírovaná na pánvi,
2 druhy omáčky, čerstvý křen, hořčice, okurka
450 g 	 Kuřecí

„ŠPÍZ“ zavěšený na prkně (7)

(kuřecí prsa prokládaná libovou anglickou slaninou
a zeleninou, 2 druhy omáčky, celý kukuřičný klas půlený

199,- Kč

Něco dobrého ze sýrů
100 g		Grilovaný

hermelín

89,-

		v alobalu a kořeněné marinádě (7)
100 g		Grilovaný

hermelín s chilli

99,-

		v alobalu, s medem a mandlemi (5,7)
100 g		Smažený

sýr dle výběru

99,-

		Eidam, Ol. tvarůžky, Niva nebo Hermelín (1,3,7)
100 g		Hermelín

zapečený v bramboráku (1,3,7)   

150 g		Hermelínová

„Kapsa“

149,159,-

		plněná anglickou sl. (1,3,7)   

Kuřecí maso
150 g		Smažený
150 g 		Kuřecí

kuřecí řízek s citrónem (1,3,7)

129,- Kč

prsa z grilu na bylinkách zapečená

149,- Kč

		s plátkem rajčete, bazalkou a Mozzarellou (7)
150 g 		„Sedlákova

kapsa“ (1,3,7)

149,- Kč

		kuřecí prsa v bramboráku, šunka
150 g 		„Kostky

jsou vrženy“ (5,7)

169,- Kč

		kuřecí prsa, žampiony, pórek, mandle, sýr
		Královnina prsa, na kterých spí „Král sýrů“(7) 169,- Kč
		kuřecí prsa, anglická slanina, hermelín

150 g

		„Zbojnická“ kuřecí směs               169,- Kč
		(kuřecí prsa, cibule, klobása,
150 g

		anglická slanina, chilli, česnek)

Hovězí maso
150 g 		Falešný

tatarák ze zadního

119,-

		hovězí zadní, žloutek, cibule, hořčice, koření, 4 topinky (1,3,10)

Tatarák z pravé svíčkové servírovaný „NA PRKNĚ“
hovězí svíčková, žloutek, cibule, hořčice, koření (1,3,10)
100 g 		s půl tuctem topinek (6 ks)
200 g 		s tuctem topinek (12 ks) pro dva

189,299,-

(Tatarák mícháme na přání hosta).

Vepřové maso
150 g		Sedlákova

vepřová jatýrka

95,-

vepřová játra, anglická slanina, cibule, majoránka
150 g 		„Katův

šleh“

129,-

		vepřová pečeně, cibule, chilli, paprika, kečup
150 g 		Plzeňská

kapsa zmáčená tekutým chlebem

149,-

		vepřová pečeně, anglická slanina, sýr, Prazdroj (7)
300 g 		„Pirátský

steak“

189,-

		krkovička na zel. pepři z grilu, hořčice, čerstvý křen, zelný salát (10)
200 g 		Biftečky

z panenky na zeleném pepři

199,-

		se smetanovým přelivem (7)

Ryby
150 g

Steak z filetu norského lososa 	

179,-

z grilu na bylinkách s citronovou omáčkou (4,7)
220 g

Pstruh na másle a čerstvých bylinkách (4,7)

179,-

Saláty z čerstvé zeleniny
150 g

Zelný salát s křenem

25,-

150 g 	

Okurkový salát

29,-

150 g 	

Rajčatový salát s cibulí

29,-

200 g 	

Šopský salát rajčata, okurka, paprika, balkánský sýr (7)

55,-

400 g 	

Velký „Salát ze Školky“ (7)

149,-

100 g kuřecí prsa z grilu na bylinkách, ledový salát,
rajčata, okurka, paprika, jogurtovo-česnekový dresing)

Domácí studené omáčky
60 g 	

Tatarská (7)

22,-

60 g 	

Česneková jemná leč (7)

22,-

50 g 	

Pikantní sweet chilli

22,-

Domácí teplé omáčky
60 g

Bylinková se smetanou (7)

26,-

60 g 	

Medovo-vínová

26,-

červené víno, med, třtinový cukr, máslo (7)	  

Dezerty s čerstvou mátou
1 ks  	

Horký domácí jablečný štrúdl

45,-

s ořechy, čokoládovou polevou a domácí šlehačkou (1,3,7,8)
1 ks  	

Palačinka se zmrzlinou

59,-

ovocem, domácí šlehačkou a čokoládovou polevou (1,3,7)
1 ks  	

Palačinka s horkými malinami

59,-

a domácí šlehačkou (1,3,7)
1 ks  	

Pohár z horkých malin se zmrzlinou

65,-

s domácí šlehačkou a čokoládovou polevou (7)
5 ks  	

Domácí tvarohové knedlíčky plněné borůvkami

89,-

sypané cukrem a tvarohem, zalité máslem,
s domácí šlehačkou přelitou čokoládou (1,3,7)	   

Přílohy (pouze k hlavnímu jídlu)
1 ks
5 ks
5 ks
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
4 ks
250 g
250 g
20 g
1 ks
60 g
1 ks
1 ks

Celý krajíc chleba (1,3,7)
Houskové knedlíky (1,3,7)
Bramborové knedlíky  (1,3,7 )
Vařená rýže
Vařené brambory s máslem (7)
Selské opečené brambory s anglickou slaninou
Americké brambory
Hranolky (julienne)
Hranolky (steakové)
Bramborové krokety (1,3)
Domácí bramboráčky (1,3,7)
Grilovaná čerstvá zelenina
Fazolové lusky na másle se slaninou (7)
Strouhaný čerstvý křen
Topinka (1,3,7)
Hořčice plnotučná nebo kremžská (10)
Feferonka nakládaná
Kyselá okurka nakládaná

3,- Kč
25,- Kč
25,- Kč
26,- Kč
25,- Kč
49,- Kč
28,- Kč
25,- Kč
39,- Kč
32,- Kč
35,- Kč
45,- Kč
45,- Kč
10,- Kč
5,- Kč
5,- Kč
5,- Kč
5,- Kč

Seznam alergenů:
1.

LEPEK

pšenice, žito, ječmen, oves,
špalda, kamut nebo jejich
hybridní odrůdy a výrobky z nich

8.

SKOŘÁPKOVÉ
PLODY

mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy,
kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy,
pistácie, makadamie a výrobky z nich

2.

KORÝŠI

a výrobky z nich

9.

CELER

a výrobky z něj

3.

VEJCE		
a výrobky z nich

10. HOŘČICE

a výrobky z ní

4.

RYBY

11. SEZAM

a výrobky z něj

5.

ARAŠÍDY a výrobky z nich

12. SO2 A SOX

v koncentracích vyšších než 10 mg/kg
nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2

6.

SÓJA

a výrobky z ní

13. VLČÍ BOB

a výrobky z něj

7.

MLÉKO

a výrobky z něj (včetně laktózy)

14. MĚKKÝŠI

a výrobky z nich

a výrobky z nich

