A LA CARTE - VLACHOVSKÁ ZIMA 2019

RESTAURACE NA MÝTĚ
Obecní Restaurace na Mýtě je neobyčejným místem. Místem, kde se kvalitní
gastronomie silně prolíná s naší obcí, valašským regionem a s myšlenkami zdraví
člověka i ekologie.
Čerstvé suroviny, podpora a spolupráce s okolními farmáři, malými výrobci a
dodavateli z našeho regionu, striktní používání jen kvalitního, ale dražšího českého
masa, je základním z pilířů naší kuchyně a nabídky.
Kromě české a evropské kuchyně zde můžete ochutnat i speciality inspirované původní
vlachovskou a valašskou kuchyní. Celá nabídka se pro Vás mění dle sezóny a to na jaro,
léto, podzim i zimu a to v gesci našeho šéfkuchaře Michala Kročila.
Přejeme Vám příjemně strávené chvíle v naší obecní restauraci s rodinou a přáteli u
dobrého jídla a pití.

„Tož, ať sa Vám u nás lúbí, šmakuje Vám a tož dajte si aj po jednéj!“
Váš kolektiv Restaurace na Mýtě

PŘEDKRM
80 g VEPŘOVÝ JAZYK námi uzený s křenem a jablky, chleba (1,3,7)

90 Kč

POLÉVKY
0,3 l SLEPIČÍ VÝVAR s masem, nudlemi a zeleninou (1,3,9,7)

45 Kč

0,3 l DÝŇOVÝ KRÉM s dýňovým olejem a semínky (1,3,7)

50 Kč

HLAVNÍ JÍDLA
180 g KUŘECÍ ŘÍZEK s vařeným bramborem, máslem a petrželkou (1,3,7)

160 Kč

200 g VEPŘOVÁ ŽEBÍRKA s křenem, hořčicí a nakládanou zeleninou, chleba
(1,7,10)

100 Kč

400 g VEPŘOVÁ ŽEBÍRKA s křenem, hořčicí a nakládanou zeleninou, chleba
(1,7,10)

200 Kč

180 g HOVĚZÍ HAMBURGER S OPEČENOU SLANINOU, kyselý okurek, sýr,
rajče, salát, cibulka, domácí majonéza, hranolky (1,3,7)

190 Kč

200 g KACHNÍ PRSÍČKA se švestkovo-cibulovým chutney, glazovaný brambor,
omáčka demi (1,10,12)

240 Kč

200 g KACHNÍ PRSÍČKO s omáčkou ze zeleného pepře a smetany, restovaný
bramborový knedlík (1,3,7,10,12)

240 Kč

200 g VEPŘOVÁ PANENKA, námi uzená na houbovém ragú a glazovaných
bramborách, omáčka demi (1,7,10,12)

250 Kč

200 g VEPŘOVÁ PANENKA, námi uzená na houbovém rizotu (1,7,10,12)

230 Kč

180 g FILET ZE PSTRUHA, čerstvý pstruh z Jablůnky na másle a kmíně,
petrželkovými haluškami (1,3,7)

220 Kč

REGIONÁLNÍ VALAŠSKÉ
180 g BIO JEHNĚČÍ Z VRBĚTIC S GLAZOVANOU RŮŽIČKOVOU KAPUSTOU a
strouhanými pečenými bramborami (1,7,10,12)

245 Kč

300 g VLACHOVSKÁ OMELETA – brambory, cibule, anglická slanina, vejce,
malý salátek (1,3,7,10)

140 Kč

RIZOTA
300 g DÝŇOVÉ RIZOTO s kuřecím masem a sýrem Grand Moravia, salátek
(7,10,12)

170 Kč

300 g HOUBOVÉ RIZOTO se sýrem Grand Moravia, malý salátek (7,10,12)

130 Kč

SALÁTY
MIX LISTOVÝCH SALÁTŮ S ROZPEČENÝM HERMELÍNEM, dresinkem a
bagetkou (1,3,7,10)

140 Kč

MIX LISTOVÝCH SALÁTŮ S RESTOVANÝM KUŘECÍM PRSÍČKEM, dresinkem a
bagetkou (1,3,7,10)

150 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
80 g KUŘECÍ MEDAILONEK s vařeným bramborem (1,7,10,12)

95 Kč

80 g KUŘECÍ ŘÍZEČEK s hranolky (1,3,7)

95 Kč

DEZERTY
ČOKOLÁDOVÝ FONDANT s malinovou omáčkou a šlehačkou (1,3,7,12)

90 Kč

ZMRZLINOVÝ POHÁR s čerstvým ovocem a šlehačkou (1,3,7)

70 Kč

ZMRZLINA dle nabídky kopeček (1,3,7)

28 Kč

DOPLŇKY

50 g KEČUP

20 Kč

50 g DOMÁCÍ MAJONÉZA (3,10)

25 Kč

JÍDLA NA OBJEDNÁVKU
(DVA DNY DOPŘEDU)
1000 g PEČENÉ KOLENO (cca 1kg) pečivo, doplňky (1, 10, 3, 7)

320 Kč

1000 g PEČENÁ KRKOVICE VCELKU, BEZ KOSTÍ ( od cca 2kg ) pečivo, doplňky
(1,3,7,10)

320 Kč

2500 g PEČENÁ KACHNA CELÁ červené zelí, bramborový nebo houskový
knedlík (pro 4 osoby - cca 2kg ) (1,3,7)

720Kč

Ceny jídel na objednávku jsou účtovány za 1kg včetně přílohy

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ POLOVIČNÍ PORCE ZA 70% CENY

SPOLUPRACUJEME S TĚMITO REGIONÁLNÍMI
DODAVATELI
Z VALAŠSKA A BÍLÝCH KARPAT:
AGROFYTO
Ekofarma – Lidečko
BIO hovězí maso na hamburger

ŘEZNICTVÍ SANYTRÁK
Horní Lhota - jen české čerstvé maso,
uzeniny

SUŠÍRNA SV. FRANTIŠKA
Vlachovice – BIO jedlé květy, BIO čerstvé i
sušené byliny, BIO sezónní zelenina, sušené
ovoce

FARMA VRBĚTICE
BIO jehněčí a hovězí z Vrbětic – sezónní
jehněčí a hovězí maso pro speciální akce, od
podzimu 2018

AGROFARMA ČERVENÝ KAMEŇ
sýry

KOZÍ FARMA VIZOVICE
kozí sýry, zmrzlina

PEKAŘSTVÍ GAJDOŠ
pekařské výrobky z Lipiny

PSTRUZI JOSEF GERŽA
z Jablúnky u Vsetína

A.K. CIDER VIZOVICE
Cider

HOSTĚTÍNSKÝ MOŠT
jablečné a speciální mošty

VÍNO BOTUR
Rodinné vinařství ze Strážnice
– vína nejvyšší kvality, vína zrají i v dřevěných
vlachovských sudech

VINAŘSTVÍ FRIDRICH
Rodinné vinařství ze Slovácka
VALAŠSKÝ PRODUKT
speciální květinová vína

Naše zařízení podléhá zákonu o elektronické evidenci tržeb. Podle zákona o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě výpadku pak nejpozději do 48 hod

