JÍDELNÍ LÍSTEK

PŘEDKRMY
1) carpaccio s rukolou (80 g)

RIZOTA
169,-

(hovězí svíčková, bazalkové pesto s parmazánem,
rukola)

2) zapečené bagetky se sušenými

79,79,-

26) italské rizoto s lososem (400 g)

189,-

27) italské rizoto s houbami (400 g)

179,-

28) italské rizoto se špenátem

159,-

(marinované krevety v rýžovém těstě, rukola)

a parmezánem (400 g)

POLÉVKY

TĚSTOVINY

4) hovězí vývar s nudlemi (0,33 l)

25,-

5) česnečka (0,33 l)

39,-

6) italská rajská polévka (0,33 l)

69,-

(čerstvá rajčata, bazalka, cibule, česnek, smetana,
olivový olej)

7) slezská zelňačka (0,33 l)

159,-

a smetanou (400 g)

rajčaty, mozzarellou a bylinkami (1ks)
3) krevety mekong s rybí omáčkou (3 ks)

25) italské rizoto s kuřecím masem

29) tagliatelle carbonara (400 g)

169,-

(těstoviny, pršut, cibule, smetana, parmezán, žloutek)

30) tagliatelle s houbami (400 g)

169,-

(těstoviny, houby, smetana, parmezán)

39,-

31) tagliatelle s bazalkovým pestem,

139,-

sušenými rajčaty a parmezánem (400 g)

STEAKY
PŘÍLOHY

8) kuřecí steak (200 g)

129,-

9) vepřový steak z krkovice (200 g)

129,-

32) vařené brambory (200 g)

29,-

10) hovězí steak (200 g)

369,-

33) smažené bramborové hranolky (200 g)

35,-

11) hovězí steak (300 g)

549,-

34) americké brambory (200 g)

39,-

12) steak z lososa (200 g)

179,-

35) bramborové krokety (200 g)

39,-

36) bramboráčky (150 g)

45,-

37) moravský bramborový salát (250 g)

45,-

VARIACE - OMÁČKY

(brambory, vařené vejce, steril. okurek, cibule)

13) pepřová (150 g)

39,-

14) hořčičná (150 g)

39,-

38) dušená rýže (200 g)

29,-

15) citronová (150 g)

49,-

39) rozpečená bagetka (1 ks)

19,-

16) na hříbcích (150 g)

49,-

40) zeleninová obloha (140 g)

29,-

17) na anglický způsob (100 g)

39,-

41) pečivo (1 ks)
42) tatarská omáčka (1 ks)

HOVĚZÍ, VEPŘOVÉ A KUŘECÍ MASO

43) kečup (1 ks)

18) smažený vepřový řízek (150 g)

109,-

19) smažený kuřecí řízek (150 g)

109,-

20) kuřecí kapsa plněná sušenými rajčaty,

189,-

mozzarellou a bylinkami (150 g)
21) stařenčina povidlová máčka (150 g)

5,15,9,-

SLADKÁ JÍDLA
44) kynuté borůvkové knedlíky se skořicí,

85,-

cukrem a máslem (4 ks)
149,-

(vařené hovězí maso, povidlová omáčka, vařené
brambory)

45) domácí vafle s pomerančovým přelivem
a vanikovovu zmrzlinou (4 ks)

SÝRY
22) smažený sýr (100 g)

85,-

23) smažený hermelín (100 g)

89,-

24) smažené tvarůžky (100g)

95,-

75,-

DĚTSKÁ JÍDLA
46) smažený kuřecí řízek (75 g)

55,-

47) smažený sýr (50 g)

45,-

48) přírodní kuřecí plátek (75 g)

65,-

49) tagliatelle s cukrem a mákem,

49,-

polité máslem (150 g)
50) kynuté borůvkové knedlíky se skořicí,

55,-

cukrem a máslem (2 ks)

DEZERTY
51) pohár horké maliny

69,-

(3 kopečky vanilkové zmrzliny, maliny, šlehačka,
topping)

52) pohár borůvkový sen

69,-

(3 kopečky vanilkové zmrzliny, borůvky, šlehačka,
topping)

53) medovník (90 g)

45,-

SALÁTY
54) salát Caesar (300 g)

159,-

římský salát, salsa, permezán, kuřecí maso, křupavý
toast)

55) šopský salát (250 g)

69,-

56) zelný salát s koprem (200 g)

29,-

57) mrkvový salát (200 g)

29,-

NĚCO NA CHUŤ
58) spring rolls a sweet chilli sauce (2 ks)

59,-

(závitky plněné zeleninou, rýžovými nudlemi
s rukolou)

59) topinka s masovou směsí (80 g)

69,-

60) grilovaný hermelín s brusinkami a mandlemi
(100 g)

69,-

Jídelní lístek je platný od 1. června 2013.
Jídla pro Vás sestavili Jan Doležel a Aleš Kroupa.
Ceny podávaných jídel jsou ceny smluvní.
odpovědný vedoucí: Radka Švarcová - provozní
Na objednávku pro Vás připravíme sushi ve třech
základních menu setech.
Ski areál Kopřivná a.s.
Malá Morávka 122
793 36 Malá Morávka
IČO: 268 64 924
DIČ: CZ26864924
tel.: 554 273 152, 777 745 374 - recepce
e-mail: koprivna@koprivna.cz, restaurace@koprivna.cz

