Nabízíme Vám

pestré snídaně, domácí zákusky a moderní českou kuchyni inspirovanou Francií a Itálií
V našem bistru pro Vás připravujeme dobré snídaně až do dvou hodin odpoledne, po celý den jsou k dispozici menší jídla, domácí dorty a
zákusky. Mezi nápoji nechybí pečlivě vybraná vína, čepovaná Plzeň, výtečná káva a skvělé domácí limonády.
Děti i pejsci jsou u nás vítáni
Pro naše malé hosty máme kromě dobrot, připravené omalovánky a další stolní hry, které jim zpříjemní čas v našem bistru. I p ejsci se u nás mají
dobře – kromě misky s vodou nabídneme pamlsek a pro ty menší pejsky i deku na lavici.
Salónek
Stylový prostor, vhodný pro rodinné oslavy, pracovní setkání nebo jenom posezení v kruhu přátel. Salónek má kapacitu až 25 osob , má vlastní
vchod i sociální zařízení.
Jídlo s sebou
Vámi objednané jídlo Vám rádi připravíme a zabalíme s sebou. Případně si můžete z naší vitríny vybrat domácí zákusky, nebo u nás můžete naší
paštiku, či vepřový rilettes.
Rezervace a objednání jídla sebou

+420 724 323 231
info@stateklibeznice.cz
Rezervace prostřednictvím formuláře provádějte prosím 24 hodin před požadovaným termínem návštěvy. Pokud byste chtěli rezervaci na bližší
termín, kontaktujte nás telefonicky. Děkujeme za pochopení.
Otvírací doba
Po-Pá

8:00 – 21:00

So

9:00 – 21:00

Ne

9:00 – 16:00
Otevírací doba o vánočních svátcích:
24. – 26.12. a 1.1. máme ZAVŘENO
31.12. OTEVŘENO do 16:00

Menu

Týdenní nabídka 28.11. - 2.12. (11:30 - 16:00)

Bograč s třemi druhy masa a zeleninou

75 Kč

Kuřecí prsíčko na teplém cizrnovém salátu s mozzarellou galbani a slaninovými chipsy

195 Kč

Sepiové linguine s čerstvým lososem na smetaně, hráškem a kadeřavou petrželkou

195 Kč

Cuketové placičky na grilu s jogurtovým dresinkem

175 Kč

Snídaně podáváme do 14:00

Tři míchaná vejce na másle a na šalotce s klíčky, košík pečiva s bylinkovým máslem (1,3,7)

105 Kč

Tři sázená vejce se slaninou, košík pečiva s bylinkovým máslem (1,3,7)

125 Kč

Tři sázená vejce se šunkou, košík pečiva s bylinkovým máslem (1,3,7)

125 Kč

Dvě ztracená vejce na rozpečené briošce s holandskou omáčkou, uzeným lososem, polníčkem a s
klíčky (3,4,1,7)
Dvě ztracená vejce na rozpečené briošce s holandskou omáčkou, šunkou, polníčkem a s klíčky (3,1,7)
Dvě ztracená vejce na rozpečené briošce s holandskou omáčkou, s baby špenátem na šalotce,
polníčkem a s klíčky (3,1,7)
Nadýchaná omeleta ze třech vajec se šunkou, sýrem cheddar, pažitkou, košík pečiva s bylinkovým
máslem (1,3,7)

185 Kč
165 Kč
165 Kč

145 Kč

Omeleta se žampiony a cherry rajčaty, košík pečiva s bylinkovým máslem (1,3,7)

145 Kč

Omeleta s kozím sýrem a baby špenátem, košík pečiva s bylinkovým máslem (1,3,7)

145 Kč

Pravá anglická snídaně-dvě sázená vejce, fazolky, opečená slanina, klobásky, grilovaná rajčata,
žampiony, košík pečiva s bylinkovým máslem (1,3,7)

195 Kč

Ovesná kaše na mandlovém másle s čokoládou, banánem a granátovým jablíčkem

125 Kč

Snídaňový burger s lososem, tvarohem, špenátem a koprem (1,4,7,11)

175 Kč

Snídaňový burger se šunkou, vejcem, cheddarem, slaninou a salátkem (1,3,7,11)

175 Kč

Rozpečený chléb s avokádem, čerstvým tvarohem, uzenou paprikou a zastřeným vejcem (1,3,7)

155 Kč

5 ks vídeňských mini párečků s hořčicí a domácím křenem, košík pečiva (1,10)

115 Kč

Malá jídla podáváme po celý den

100 g

Croque Monsieur - dva zapečené toasty s bešamelem, ementálem, šunkou a slaninou (1,7)

175 Kč

Croque Madame - dva zapečené toasty s bešamelem, ementálem, šunkou a sázeným vejcem (1,7)

175 Kč

Pečený camembert s karamelizovanou červenou cibulkou, brusinkami, salátkem a opečenou
bagetou (1)

155 Kč

130 g

Vepřový rillettes připravený ze třech druhů masa s cibulkou, okurkami a selským chlebem (1)

125 Kč

130 g

Domácí drůbeží paštika na másle podávaná s brusinkami a opečenou bagetou (1,7)

125 Kč

100 g

Grilovaný sýr halloumi s pečenou paprikou podávaný se selským chlebem (1)

165 Kč

150 g

Kuřecí stripsy v mandlové mouce a strouhance s česnekovým dresinkem (1,3,7,8)

155 Kč

Slané galettes z pohankové mouky se šunkou, goudou, vejcem a polníčkem (3,7)

165 Kč

Slané galettes z pohankové mouky s lososem, zakysanou smetanou, rukolou a cherry rajčátky (4,7)

165 Kč

Tuňáková bruschetta s bazalkovým pestem a rajčatovou salsou (1,4,7,8)

115 Kč

Pikantní klobása pečená na pivu, cibuli a paprice (1)

145 Kč

Nakládané tři druhy sýra s pečenou paprikou (1,7)

145 Kč

Nakládané olivy

95 Kč

Sladká jídla podáváme po celý den

Tři lívance s jahodovým rozvarem a tvarohovým mascarpone krémem (1,3,7)
Tři lívance s domácími karamelizovanými švestkami sypané domácím griliášem a tvarohovým
mascarpone krémem (1,3,7,8)
Tři lívance se slaninou a javorovým sirupem (1,3,7)
Palačinka s banánem, mléčnou čokoládou a tvarohovým mascarpone krémem sypané griliášem
(1,3,7,8)

130 Kč
130 Kč
130 Kč
135 Kč

Citronová palačinka s tvarohovým mascarpone krémem a domácím karamelem (1,3,7)

130 Kč

Vafle s višňovou omáčkou, zmrzlinou, tvarohovým mascarpone krémem a brownie posypem (1,3,7)

145 Kč

Vafle s Nutellou, vanilkovým přelivem, šlehačkou a domácím karamelem (1,3,7)

140 Kč

Čokoládový fondant s višňovou redukcí a vanilkovou zmrzlinou (1,7) Podáváme od 14:30

145 Kč

Teplý vanilkový pohár s cukrářskými piškoty, zdobený šlehačkou a domácím karamelem (1,7)

115 Kč

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem a brownie posypem (1,3,7)

135 Kč

Kopeček vanilkové zmrzliny (7)

30 Kč

Zákusky z naší vitríny - dle nabídky

Saláty a těstoviny podáváme od 11:30

Zahradní salát s cherry rajčátky a medovou vinaigrette zálivkou

115 Kč

Caesar salát s avokádem (1,3,4,7,10)

215 Kč

100 g

Caesar salát s grilovaným kuřecím masem (1,3,4,7,10)

215 Kč

100 g

Domácí fettuccine s grilovanými krevetami, rukolou, česnekem a bazalkovým pestem (1,2,7,8)

265 Kč

Burgery, žebra a křídla podáváme od 11:30

170 g

Hovězí burger s karamelizovanou cibulkou, farmářskou slaninou, sýrem cheddar, římským salátem,
rajčaty a americkým dressingem
Portobello burger s tymiánem, grilovaným sýrem halloumi, pečenou paprikou, chilli a domácí
majonézou (1,3,7,11)

500 g
350 g
350 g

Domácí marinovaná žebra s beraními rohy a košíkem pečiva (1,10)
Jemně pikantní kuřecí křídla na česneku s americkým dresinkem, rajčatovou salsou a košíkem
pečiva (1,3,10)
Pečené uzené koleno s medovou krustou, hořčice, křen, jalapeños a košík pečiva (1,7,10)

215 Kč

205 Kč
265 kč
195 Kč
235 Kč

Hlavní jídla podáváme od 16:00

200 g
200 g
200 g
200 g
125 g

Vepřová panenka s houbovým ragú, pečenou bramborou na rozmarýnu a česnekem (7)
Hovězí Flank steak s omáčkou ze zeleného pepře, pečenými grenaille bramborami, restovanými
fazolkami a cherry rajčátky (7)
Telecí kotleta s omáčkou z portského vína, dýňovými pusinkami a grilovanými kapustičkami (7,10)
Hovězí steak ze svíčkové s bernskou omáčkou, restovaným cukrovým hráškem, bramborovými
chipsy a demi glace (7)
Hovězí tatarák z pravé svíčkové namíchaný se žloutkem s topinkami z chleba a česnekem (1,3,10)

275 Kč
385 Kč
325 Kč
485 Kč
285 Kč

STATKÁŘOVO PRKNO PRO 2-3 OSOBY uzená a pečená žebra, uzené koleno s medovou krustou,
1 000 g

pikantní klobása na pivu, pikantní kuřecí křídla, pečené brambory, hranolky, jalapeños, beraní rohy,

745 Kč

kyselá okurka, červená cibulka, hořčice, křen, americký dresing, chilli omáčka, selský chléb (1,3,7,10)
PRKÝNKO STATEK prosciutto z Itálie a Španělska, zapečené švestky ve slanině, topinky s paštikou,
rillettes a lososem, sýry, olivy, kapary, oříšky, nachos, salsa, sušená rajčata a pečené papriky (1,4,7,8)

345 Kč

Nápojový lístek

Espresso

45 Kč

Double Espresso

65 Kč

Espresso Macchiato

55 Kč

Lungo

50 Kč

Cappuccino

65 Kč

Latte Macchiato

70 Kč

Flat White

75 Kč

Americano

50 Kč

Espresso Tonic

80 Kč

Babychino

35 Kč

Čaj Damman (černý, zelený, ovocný)

70 Kč

Čaj z čerstvého zázvoru

70 Kč

Čaj z čerstvé máty

70 Kč

Horká čokoláda

75 Kč

Domácí limonáda - různé druhy 0,5l

60 Kč

Domácí limonáda - různé druhy 1l

100 Kč

Coca Cola / zero

45 Kč

Tonic Kinley

50 Kč

Jablečný džus

35 Kč

Pomerančový fresh

85 Kč

Plzeňský Prazdroj 0,3l

45 Kč

Plzeňský Prazdroj 0,5l

55 Kč

Nealko Birell 0,3l

45 Kč

Aperol Spritz

125 Kč

Mimosa

105 Kč

Mojito

105 Kč

Gin&Tonic

115 Kč

