Začni něčím malým zbrojnoši
(0)

6ks

Špízky s třešničkami mozzarely a cherry rajčátky

prokládané lístky čerstvé bazalky
(1)

(2)

68,-

6ks Grilované švestky ve slaninovém kabátku nadívané
mandlemi, bagetka

68,-

60g Restovaná husí játra s jablky podávaná na domácím
bramboráčku

68,-

Polévka je grunt
(3)

0,33l

Silný hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou

40,-

(4)

0,33l

Česnekačka se sýrem, šunkou, vejcem a krutony

40,-

(5)

0,33l

Tradiční zelňačka z uzených kostí s klobásou a smetanou

42,-

další polévky najdeš v aktuální nabídce

Něco k pivu? nebo jen tak…
(6)

100g Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou sypaná
strouhaným sýrem

95,-

(7)

300g Selské fazole s cibulí, slaninou a octem, chléb

110,-

(8)

150g Tatarák z hovězí svíčkové, 4ks topinek

199,-

/servírujeme připravený na přání hosta/
(9)

250g Tatarák z hovězí svíčkové, 6ks topinek

330,-

/servírujeme připravený na přání hosta/

Domácí bramboráky
/váha bramboráku 200g/

100g Vepřový řízek „Ondráš“ z panenky
(11) 100g Bramboráková kapsa plněná kuřecí směsí na zelenině
(12) 100g Hermelín zapečený v bramboráku
(13) 100g Bramboráková kapsa plněná restovanými husími jatýrky
(72) 100g Tvarůžky zapečené v bramboráku
(10)

Poloviční porce účtujeme za 70% ceny.
Ceny nezahrnují služby příjemného a usměvavého personálu.
Přejeme Vám dobrou chuť! Tým personálu Krčmy Středověk Frýdek Místek.

145,138,145,138,145,-

Jsi v krčmě – FLÁKOTY A PEČENÉ - neprohloupíš
(14)

600g Krčmářská královská žebra třená medovou marinádou

178,-

/hořčice, strouhaný křen, okurka, kozí rohy, cibule, rozpékaný chléb/
(15)

400g Grilované vepřové koleno bez kosti

168,-

/hořčice, strouhaný křen, okurka, kozí rohy, cibule, rozpékaný chléb/
(71)

Koryto plné masa

pro 2 osoby…410,-

/žebra, kolena, křídla, grilovaná krkovice a kuřecí prso, klobás, hořčice,
strouhaný křen, okurka, kozí rohy, cibule, koš chleba/

pro 4 osoby…820,-

(53)

Chceš koryto dom? – zavolej dopředu a přijeď si pro něj
(54) bez omáček, doplňků a chleba – 780,-/4os
(24)

300g Flákota grilované krkovice pokládaná na pečený brambor
ve slupce s fazolkami, slaninou a cibulí, česnekový dip

199,-

(19)

300g Kuřecí plátky na špejli s vůní česneku a rozmarýnu s dortem
Kuskusu taženým v hovězím vývaru a miskou rajčatové salsy 199,-

(74)

300g Flákota grilované krkovičky přelitá omáčkou z lišek a lesních
hříbků se šťouchaným bramborem se slaninou a cibulí
199,-

(25)

400g Hovězí Flap steak /pupek/ s čerstvým salátem s dresingem,
pepřovou smetanovou omáčkou, bylinková bagetka
335,/původ USA, vyzrálé hovězí 4-8 týdnů/

(26)

(16)

500g Steaky z hovězí svíčkové, vepřové panenky, krkovice,
kuřecích a krůtích prsou s grilovanou zeleninou a anglickou slaninou
s pečeným bramborem ve slupce s cibulí a dipem /pro 2 osoby/ 420,400g Smažené kuřecí a vepřové miniřízečky se vším na talíři
220,/česnekový dip, strouhaný křen, okurka, sweet chilli, chléb/

(17)

(73)

150g Kostky grilovaného hovězího pupku pokládané na brambor
pečený ve slupce s cibulí, slaninou a fazolkami

178,-

150g Medailonky z jeleního ořechu s pečenými jedlými kaštany,
grilovaným žampiónem a pečeným bramborem ve slupce
199,-

Poloviční porce účtujeme za 70% ceny.
Ceny nezahrnují služby příjemného a usměvavého personálu.
Přejeme Vám dobrou chuť! Tým personálu Krčmy Středověk Frýdek Místek.

Kuře, nebo krůta?
(28)

(29)
(30)
(31)

(32)

(33)
(34)
(35)

200g Krůtí medailonky s pravými lesními hříbky a anglickou slaninou
gratinované hermelínem
169,200g Krůtí nudličky s ananasem v kari-smetanové omáčce
158,200g Kuřecí nudličky se šunkou v chilli-smetanové omáčce
148,200g Přírodní kuřecí kapsa plněná mozzarelou a listovým špenátem
ochuceným česnekem
158,200g Medailonky z kuřecích prsou se žampiony, šunkou a pórkem
gratinované sýrem
149,200g Nadívané kuřecí prsíčko nivou a šunkou /přírodní, smažené/
149,150g Pikantní restovaná husí jatýrka na cibulce se zeleninou
129,150g Smažený kuřecí řízek, kyselý okurek
129,-

Ze zámecké sádky i z dovozu
(18)

(20)

180g Filátko z lososa na tymiánu a citrónu pokládané
na lůžko listového špenátu
180g Filátko z lososa pokládané na grilovanou zeleninu

189,189,-

/losos z Norska, bez kosti, připravujeme bez kůže/
(21)

150g Candát s bylinkovým máslem

185,-

(22) /k candátu oblok 9,- za každých 10g navíc, max 200g/
(23)

250g Pstruh na másle nadívaný bylinkami, česnekem a cibulí
/další čerstvě ulovené rybky najdete v aktuální nabídce/

Poloviční porce účtujeme za 70% ceny.
Ceny nezahrnují služby příjemného a usměvavého personálu.
Přejeme Vám dobrou chuť! Tým personálu Krčmy Středověk Frýdek Místek.

145,-

Z vepřína poddaných
(36)

(37)
(38)
(39)

(40)

(42)

200g Váleček z vepřové panenky pokládaný na restované fazolky
s cibulí a slaninou
165,200g Váleček z vepřové panenky pokládaný do houbového krému 165,200g Filírovaná panenka pokládaná na lůžko smetanového špenátu 165,200g Vepřová panenka naplněná švestkami a slaninou přelitá
brusinkovou omáčkou se smetanou
199,200g Steak z vepřové krkovice gratinovaný
anglickou slaninou s nivou
145,150g Smažený vepřový řízek z krkovičky, kyselý okurek
129,-

Ze stáda z pastvin
(43)

200g Steak z pravé hovězí svíčkové z mladého býčka

(44)
(45)

(46)

(48)

268,/300g ... 399,-/

300g Filírovaný Flap steak /pupek/ s pepřovou smetanovou omáčkou
zdobený karamelizovanou cibulkou s tymiánem, bagetka

268,-

200g Steak z hovězí svíčkové na žampionovém podloží přelitý
bylinkovým máslem
200g Steak z hovězí svíčkové s čerstvou grilovanou zeleninou

278,299,-

/lilek, kapie, žampion, cuketa, červená cibule/
/maso z mladého býka, Austrálie, zrání 4-6 týdnů/
(27) /doblok 13,-Kč za každých 10g hovězí svíčkové navíc/

Nějakou omáčku? /150ml/
(49)
Houbová z lesních hříbků s liškami
(50)
Rokfórová omáčka
(51)
Pepřová se zeleným pepřem
(52)
Česneková omáčka
Jak moc krvavý má být? MEDIUM, MEDIUM-RARE, RARE – řekni si

Poloviční porce účtujeme za 70% ceny.
Ceny nezahrnují služby příjemného a usměvavého personálu.
Přejeme Vám dobrou chuť! Tým personálu Krčmy Středověk Frýdek Místek.

39,39,39,39,-

Nejíš maso? Tvoje chyba
(56)

(58)

(59)

(57)
(60)

100g Rozpékaný hermelín s grilovaným lilkem a cuketou zakápnutý
olivovým olejem a jogurtovým dipem, bagetka
119,250g Pečené brambory s restovaným žampiónem a fazolkovými
lusky na červené cibuli
98,250g Tagliatelle se špenátem, česnekem a žampiónem se
smetanovou omáčkou
98,250g Tagliatelle s houbovou omáčkou z lesních hříbků a lišek
sypané parmazánem
118,250g Kuskus tažený v hovězím vývaru se sušenými rajčaty a žampiónem
sypaný hoblinkami parmazánu
118,Chceš přidat někde maso? 100g kuřecí prsa…65,- 100g vepřová panenka…75,-

(61)
(62)
(63)

150g Smažený sýr
100g Smažený hermelín
4ks Smažené tvarůžky v kabátku anglické slaniny

85,115,115,-

Z farmářských zahrad jsme natrhali
(64)

100g Salát s restovanými kuřecími kousky s hoblinkami parmazánu
/300g čerstvé zeleniny, bylinková bagetka/
129,-

(65)

100g Salát s filírovaným lososím filátkem
/300g čerstvé zeleniny, bylinková bagetka/

(66)

139,-

100g Salát z trhaných lístků s parmskou šunkou, cherry rajčátky,
rukolou a červenou cibulí ochucený balsamicem
129,/250g čerstvé zeleniny, bylinková bagetka/

Sůl nad zlato, cukr na nervy
(67)

(68)
(69)
(70)

1ks Čokoládové suflé s bourbon vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
68,2ks Palačinky se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou
75,Horké maliny s bourbon vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou
Poloviční porce účtujeme za 70% ceny.
Ceny nezahrnují služby příjemného a usměvavého personálu.
Přejeme Vám dobrou chuť! Tým personálu Krčmy Středověk Frýdek Místek.

75,60,-

A co k tomu si dáš?
(200)
(201)
(202)
(203)
(204)
(205)
(206)
(207)
(208)
(209)

200g Vařené brambory s máslem a petrželkou
200g Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou
200g Pečený brambor ve slupce s cibulí s dipem
200g Dušená rýže
200g 3ks domácí bramboráčky
1ks Rozpékaná bagetka s bylinkovým máslem
1ks Rozpékaná bagetka s česnekem a sýrem
1ks Topinka s česnekem
1ks Chléb
Pečivo /ošatka pečiva/

30,38,42,30,39,25,32,10,4,12,-

Smažený polotovar
(210) 200g Bramborové dukáty
(211) 200g Hranolky
(212) 200g Americké brambory
(213) 200g Krokety

37,37,37,37,-

Přílohová zelenina
(214) 200g Přílohový salátek s jogurtovým dresinkem
(215) 200g Zeleninová obloha
(216) 250g Restované fazolové lusky se slaninou
(141) 250g Smetanový listový špenát s vůní česneku
(217) 250g Grilovaná čerstvá zelenina

35,25,52,52,58,-

/lilek, cuketa, žampión, kapie/
(218)
(219)
(221)

250g Šopský salát
Rajčatový salát s cibulkou / (220) Okurkový salát
Míchaný kompot

Omáčky / ostatní
(222) 70g
Tatarka, (223) ďábelka, (224) kečup
(225) 70g
Hořčice, (226) 80g kyselý okurek
(227) 35g
Čerstvý strouhaný křen
(228) 80g
Feferony – kozí rohy
Poloviční porce účtujeme za 70% ceny.
Ceny nezahrnují služby příjemného a usměvavého personálu.
Přejeme Vám dobrou chuť! Tým personálu Krčmy Středověk Frýdek Místek.

68,40,30,19,19,35,25,-

Něco ze současnosti - PIZZA
velká / malá

Pizzu servírujeme:
pracovní dny od 17:00 hod
víkendy a svátky po celý den
(301/302)

Pizza 1 – Frýdecká pizza

150,-/129,-Kč

/Pomodore, Eidam, hermelín, mozarella,
paprika, žampióny, rajčata, oregáno/
(303/304)

Pizza 2 – Labužnická pizza

150,- / 129,-Kč

/Smetana, Eidam, anglická slanina, korbáče, hermelín, kukuřice, oregáno/
(305/306)

Pizza 3 – Pizza středověk

150,-/129,-Kč

Pomodore, Eidam, šunka, anglická slanina, tvarůžky, hermelín, oregáno/
(307/308)

Pizza 4 – Sýrová pizza

150,-/129,-Kč

/Pomodore, Eidam, niva, mozarella, hermelín, korbáče, oregáno/
(309/310)

Pizza 5 – Zámořská pizza

150,-/134,-Kč

/Smetana, mozarella, losos, rukola, olivy, oregáno/
(311/312)

Pizza 6 – Havajská pizza

150,-/134,-Kč

/Pomodore, Eidam, šunka, ananas, oregáno/
(313/314)

Pizza 7 – Sedlčanská pizza
150,-/129,-Kč
/Pomodore, Eidam, mozarella, šunka, hermelín, rajčata, oregáno/

(315/316)

Pizza 8 – Vegetariánská pizza

150,- / 129,-Kč

/Pomodore, Eidam, mozarella, špenát, česnek, žampióny, kukuřice, vajíčko,
oregáno/
(317/318)

Pizza 9 – Veganská pizza

146,-/134,-Kč

/Pomodore, Eidam, kukuřice, špenát, olivy, rajčata, oregáno/
(319)
(320)

Pizza Brot s česnekem, Eidamem a anglickou slaninou
Pizza Brot s česnekem a Eidamem

Poloviční porce účtujeme za 70% ceny.
Ceny nezahrnují služby příjemného a usměvavého personálu.
Přejeme Vám dobrou chuť! Tým personálu Krčmy Středověk Frýdek Místek.

98,-Kč
78,-Kč

