JÍDELNÍ
NÁPOJOVÝ

A VINNÝ

LÍSTEK
VLTAVSKÁ 8, PRAHA 5

předkrmy

ryby

utopenec s cibulí
1ks, 39,-

smažené rybí filé, mačkané brambory,
rajčatový salát s bazalkou
150g, 109,-

pikantní nakládaný hermelín
120g, 69,smažené papričky jalapeňos
plněné nivou, zakysaná smetana
4ks, 75,pražené grundle podávané na ledovém
salátu s česnekovým dipem
300g, 89,-

losos na roštu se zelenými fazolkami
a anglickou slaninou, bylinkový dip
150g, 179,losos podávaný na špenátových
listech, zjemněný smetanou
a dochucený pečeným česnekem
150g, 179,filet ze pstruha na roštu s grilovanou
zeleninou a bylinkami
150g, 169,-

smažené sýry

koutek jatýrek

smažený sýr, vařené brambory, tatarka
130g, 109,-

kuřecí játra na roštu se šunkou,
vídeňskou cibulkou a feferonkou
250g, 104,-

smažený sýr, hranolky, tatarka
130g, 109,smažený sýr se šunkou, vařené
brambory, tatarka
150g, 114,smažený hermelín, vařené brambory, tatarka
120g, 114,smažené syrečky s anglickou slaninou,
vařené brambory, tatarka
120g, 116,-

kuřecí játra na roštu se sázeným
vejcem, tatarka
250g, 104,restovaná kuřecí játra s pórkem,
majoránkou, česnekem a kečupem
250g, 104,-

plněné kapsy a závitky
smažená vepřová kapsa
plněná třemi druhy sýrů
150g, 129,vepřové a kuřecí závitky v anglické slanině
na jehle (vepřová panenka, kuřecí prsa,
slanina, listový špenát)
200g, 185,voňavá prsíčka s hermelínem, nivou a
šunkou (dvě smažené kuřecí rolády s nivou,
šunkou, hermelínem a pórkem)
200g, 185,kuřecí a vepřová kapsa na smetanové
omáčce, parmezán (kuřecí prsa a vepřová
panenka se šunkou, sýrem a žampiony)
250g, 195,-

kuřecí a vepřové maso
s přílohou
smažený kuřecí řízek, vařené
brambory, citron
130g, 116,smažený vepřový řízek, vařené
brambory, citron
130g, 116,vepřový steak se šunkou
gratinovaný sýrem, hranolky
100g, 116,kuřecí plátek na roštu s čerstvou paprikou a
grilovacím kořením, hranolky
100g, 119,vepřové nudličky po čínsku,
dušená rýže
150g, 119,kuřecí plátek s hermelínovou omáčkou,
domácí restované špetzle
100g, 119,-

tatarský biftek z hovězí
svíčkové
tatarský biftek z hovězí svíčkové,
4ks topinek
100g, 149,tatarský biftek z hovězí svíčkové,
8ks topinek
200g, 255,topinka (půl krajíček)
1ks, 5,-

pro dvě osoby nebo
velké jedlíky
domácí bramboráčky plněné
kuřecími prsíčky
450g, 335,kuřecí a vepřové řízečky,
kyselá okurka, citron
500g, 275,kuřecí kousky v cornflakes lupínkách,
zakysaná smetana s česnekem
500g, 290,řízek jako prase
(smažený vepřový řízek z kotlety bez kosti)
300g, 189,řízek z velkého kuřete
(smažená kuřecí prsa)
300g, 189,-

pro naše nejmenší
smažené nugetky z lososa,
vařený brambor
70g, 86,smažený kuřecí řízek,
vařené brambory
70g, 86,kuřecí steak se šunkou a sýrem,
hranolky
70g, 86,smažený sýr,
vařené brambory, kečup
60g, 86,těstoviny s kuřecím masem,
kečupem a sýrem
60g, 86,-

velké saláty

malé saláty

zeleninový salát s restovaným filetem ze
pstruha, bylinkový dip
159,-

okurkový
49,-

zeleninový salát s filírovaným plátkem
kuřecích prsou (100g)
149,zeleninový salát s grilovaným
hermelínem, vlašskými ořechy a brusinkami
159,-

tomatový
49,míchaný
49,šopský
59,řecký
65,

doporučujeme

těstoviny a rizota

biftek podávaný na pikantní
omáčce s klobásou
200g, 297,-

těstoviny s kuřecím masem, anglickou
slaninou, zelenými fazolkami a smetanou,
parmezán
139,-

biftek s plátkem šunky a sázeným
vejcem
200g, 297,svíčkové medailonky na jemné
hříbkové omáčce
200g, 297,vepřová panenka na roštu plněná
sušenými švestkami
250g, 197,vepřová panenka na jehle balená v anglické
slanině se zelenými fazolkami
200g, 197,medailonky z vepřové panenky s
brokolicí, mandlemi a sýrem
200g, 197,vepřový steak z kotlety bez kosti na
jemné smetanové omáčce
s drceným pepřem
350g, 197,čertův oheň v bramboráku se sýrem
a klobásou
(vepřová panenka, čerstvá paprika, klobása,
žampiony, cibule a feferonky)
200g, 197,kuřecí prsa v bramboráku, zelný salát
200g, 165,-

těstoviny s vepřovou panenkou, čerstvou
paprikou, šunkou, olivami a parmezán
139,těstoviny s vepřovou panenkou, sušenými
rajčaty, feferonkou a pečeným česnekem,
parmezán
139,italské krémové rizoto s lososem, bílým
vínem, koprem a hoblinkami parmezánu
169,italské krémové rizoto s vepřovou
panenkou, bazalkovým pestem a
parmezánem
159,italské krémové rizoto s hříbky a žampiony
139,italské krémové rizoto s kuřecím
masem, listovým špenátem a pečeným
česnekem, sypané parmezánem
159,-

dezerty
rakvičky se šlehačkou
2ks, 26,zmrzlinový pohár s jahodovou polevou a šlehačkou
59,zmrzlinový pohár s nakládaným ovocem, šlehačkou a čokoládou
59,čokoládový pohár s vaječným koňakem, mandlemi a šlehačkou
75,... dle denní nabídky

zeleninové a studené mísy
obložená mísa míchaná malá
550g 350,obložená mísa míchaná velká
900g 550,zeleninová mísa
900g 290,-

přílohy
vařený brambor
houskový knedlík
bramborový knedlík
dušená rýže
opečený brambor
šťouchaný brambor
bramboráčky
hranolky
domácí krokety
domácí špetzle
dušená zelenina
smetanové omáčky
fazolové lusky se
slaninou

200g, 28,160g, 28,200g, 28,150g, 28,200g, 38,200g, 38,4ks, 38,200g, 38,200g, 45,200g, 45,200g, 45,100g, 45,200g, 45,-

špenát
listový špenát
dušené zelí
tatarka
kečup
hořčice
pikantní tatarka
česneková
tatarka
topinka malá
knedlík
rohlík, houska
krajíc chleba

Při záměně přílohy u hlavních jídel, vám může být účtována jiná cena!
Poloviční porce připravujeme pouze z vybraných jídel a cena je 75 – 85%.
Přílohy a oblohy se od jídel neodečítají!

100g, 20,100g, 40,100g, 20,30g, 15,30g, 15,30g, 10,20,20,1ks, 5,1ks, 5,4,4,-

nápojový lístek
pivo čepované a
lahvové
staropramen 10°

aperitivy
cinzano (bianco) 1dcl,
0,5l, 30,0,3l, 22,-

staropramen 11°

0,5l, 34,0,3l, 25,-

staropramen 12°
(nefiltrované)

0,5l, 38,0,3l, 26,-

staropramen černý 11°
(lahev)

0,5l, 34,-

staropramen nealko
(lahev)

0,5l, 28,-

pilsner urquell
(lahev)

0,5l, 45,-

staropramen cool
(plech)

0,5l, 35,-

sládkova limonáda
(originál, jablečná)

0,33l,
25,-

sekty
bohemia sekt (demi sec)
bohemia sekt (brut)
stáčená sudové víno
bílé dle nabídky
rozlévané víno červené
cabernet sauvignon

259,259,-

0,1l, 19,0,2l, 38,-

0,1l, 23,0,2l, 46,vína bílá a červená
( 0,75l dle vinného lístku)

40,destiláty 4cl
rum božkov
zelená
griotka
vaječňák
vodka božkov
myslivec
becherovka
fernet (stock, citrus)
amundsen (jablko)
jagermeister
slivovice (r. jelinek)
vodka finlandia
gin beefeater
havana
captain morgan
tequila (zlatá, stříbrná)
hruškovice (bartida)
meruňkovice (bartida)
legendario
whisky a bourbon 4cl
tullamore
jameson
jim beam
johnnie walker
jack daniels
jack daniels honey

30,30,30,30,30,30,35,35,40,50,50,50,50,50,50,50,55,55,60,-

55,55,55,55,60,60,-

brandy 4cl
metaxa *****
55,speciální nabídka
dominikánských rumů
cubaney reserva 8 anos
cubaney tesoro 25 anos
ron quorhum
puntacana club tesoro
oliver´s exquisito 1195
ophyum 12 anos
presidente 15 anos
cubaney elixír 12 anos

65,145,125,119,119,119,98,65,-

nápojový lístek
nealko nápoje
točená malina

0,50l, 25,0,30l, 16,-

točená kofola

0,50l, 35,0,30l, 21,-

coca-cola
coca-cola light, zero
fanta
sprite
kinley tonic
ginger tonic
bonaqua perlivá
bonaqua jemně perlivá
bonaqua neperlivá
cappy juice
(pomeranč, jablko, hruška,
multivitamin, jahoda,
černý rybíz)
nestea
(broskev, zelený čaj)

0,33l, 39,0,33l, 39,0,33l, 39,0,33l, 39,0,25l, 39,0,25l, 39,0,25l, 26,0,25l, 26,0,25l, 26,0,20l, 39,-

redbul

0,25l, 60,-

limonáda bezinková
limonáda zelené jablko
limonáda okurková

0,50l, 49,0,50l, 49,0,50l, 49,-

stáčená voda s citronem
a ledem

0,50l, 25,-

0,20l, 35,-

kávy
caffé ristretto s mlékem
espresso s mlékem
espresso lungo s mlékem
latte macchiato
vídeňská
turecká
teplé nápoje
čaj s citronem a medem
(černý, ovocný a zelený)
čaj z čerstvého zázvoru
horké zelené jablko
horká bezinka
horká čokoláda
grog
horká griotka
svařené víno

20ml, 39,30ml, 39,80ml, 39,250ml, 49,49,19,-

39,54,54,54,54,39,39,49,-

vinný lístek

Kerner 2015 - Vinařství Balážovi, Dolní Dunajovice
bílé víno, pozdní sběr, suché, viniční trať:Zimní vrch, vinařská obec: Dolní Dunajovice alkohol 14%,
zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 5,8 g/, vzhled:zeleno žlutá, nos:čistý a výrazný s dominantní aromatickou
tropického ovoce a lehkou kořeností v samotném závěru, patro:čisté a suché s lehkou citrusovou
kyselinkou a atraktivní středně dlouhou ovocně kořenitou dochutí, celkový dojem:méně tradiční, ale žádaná
aromatická odrůda s příjemným suchým patrem, která v našich podmínkách dosahuje krásných výsledků
0,75l, 220,Rulandské bílé 2015 - Vinařství Balážovi, Dolní Dunajovice
bílé víno, pozdní sběr, suché, trať: Valtická, vinařská obec: Mikulov, alkohol 14%, zbytkový cukr 2,6 g/l,
kyseliny 6,8 g/l, vzhled:světle žlutá barva, nos:čistý s výraznou a elegantní ovocnou a krémovou až
máslovou aromatickou a lehkými doteky bílých květů v samotném závěru, patro:čisté, suché, přímé a
elegantní s vyváženým poměrem zbytkového cukru a kyseliny a středně dlouhou ovocně krémovou
dochutí, celkový dojem:elegantní a komplexní víno a typická rulanda z vinic v okolí Mikulova
0,75l, 260,Ryzlink vlašský 2015 - Vinařství Balážovi, Dolní Dunajovice
bílé víno, pozdní sběr, suché, viniční trať: Pod slunným vrchem, vinařská obec: Dunajovice alkohol 13%,
zbytkový cukr 3,1g/l, kyseliny 6,4g/l. vzhled:zeleno žlutá barva, nos:čistý, přímý a svěží s příjemnými tóny
dobře vyzrálého ovoce a dotekem nejarovosti a lehké minerality, patro:čisté a suché s dobrou a pevnou
svěží citrusovou kyselinou a středně dlouhou ovocně krémovou dochutí a lehkou mineralitou, celkový
dojem:klasický středně plný „vlašák“ z dunajovic s dobrou strukturou a svým typickým projevem
0,75l, 250,Sauvignon 2015 - Vinařství Balážovi, Dolní Dunajovice
bílé víno, výběr z hroznů, polosladké, viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Dunajovice alkohol 13,5%,
zbytkový cukr 24,1 g/l, kyseliny 6,8g/l vzhled:světle slámová žlutá barva, nos:čistý a přímý s jasnými a
výraznými odrůdovými projevy vyzrálého peckového ovoce (broskev) a lehkými tóny černého rybízu,
patro:čisté a mohutné s vyšším zbytkovým cukrem, ale zároveň harmonickou a svěží ovocnou a limetkovou
kyselinou a dlouhou citrusovou dochutí, celkový dojem:krásný, výrazný a mohutný sauvignon z horkého
ročníku s dobrou kyselinou v závěru
0,75l, 230,-

vinný lístek

Chardonnay - Vinařství Balážovi, Dolní Dunajovice
bílé víno, výběr z hroznů, polosladké, viniční trať: Pod slunným vrchem, vinařská obec: Dolní Dunajovice
13,5% alkoholu, zbytkový cukr 21,7g/l, kyseliny 7g/l vzhled:světle slámová žlutá barva, nos:čistý, přímý a
výrazný s dominantní aromatickou vyzrálého tropického ovoce (banán, žlutý meloun, ananas) a v závěru
s dotekem osvěžující minerality, patro:čisté s vyšším zbytkovým cukrem a zároveň „elektricky“ křupavou
svěží limetkovou kyselinkou a středně dlouhou elegantní ovocnou dochutí, celkový dojem:Chardonnay
s vyšším zbytkovým cukrem, který je ale vyváženou svěží limetkovou kyselinou a elegantní ovocností
0,75l, 240,Modrý portugal 2015 - Vinařství Balážovi, Dolní Dunajovice
červené víno, moravské zemské víno, suché, viniční trať:výsluní, vinařská obec:Drnholec, 12% alkoholu,
zbytkový cukr 1g/l, kyselinky 4,1g/l. vzled:sytě červená výrazná barva, nos:čistě a postupně se otevírající
ovocné – herbálím aroma, patro:suché a středně plné s krémově ovocným projevem a jen letmým dotekem
svěžího ovocného třísla, celkový dojem:lehké až subtilní červené víno s příjemným ovocně krémovým
projevem
0,75l, 170,Rulandské modré 2015 - Vinařství Balážovi, Dolní Dunajovice
červené víno, moravské zemské víno, suché, viniční trať:Zimní vrch, vinařská obec:Dolní Dunajovice,
14,5% alkoholu, zbytkový cukr 0,3g/l, kyselinky 3,9g/l vzhled:světle červené až cihlově hnědá barva,
nos:čistý, přímý a svěží až subtilní a odrůdové typicky s postupně se otevírající lehkou kořenitou a ovocnou
aromatickou, patro:suché, přímé a čisté se středně dlouhou intenzitou a typicky subtilním ovocným
projevem a dotekem lehké herbálnosti (sušené čajové listy) a jemného ovocného třísla v samotném závěru,
celkový dojem:typicky lehké a subtilní rulanda modrá se svěží, hravou a mladistvou aromatickou a
chuťovým projevem.
0,75l, 220,-

naše provozovny

rezervace
+420 739 571 655

rezervace
+420 739 571 657

otevírací doba
každý den od 10:30 do 23:00 hodin

otevírací doba
každý den od 11:00 do 23:00 hodin

www.uskopu.cz

www.ukristiana.cz

