
Restaurace Lovosická

Polední menu: 
Nabídka dne 14.10.—18.10.2020 

Středa - 14.10.2020 
Polévky 
0,25l Žampionový krém (1,7,9,12) 

35 Kč 
0,25l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,9) 

45 Kč 
Hlavní chody 
150g Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10) 

139 Kč 
150g Hovězí gulášek s houskovým knedlíkem (1,3,7) 

139 Kč 
150g Pikantní masová směs ( kuřecí,vepřové) s duomácími bramboráčky (1,3,7) 

125 Kč 
150g Grilovaný steak z krkovice s pepřovou omáčkou a pečeným bramborem  

(1,3,7) 
149 Kč 

150g Hovězí cheeseburger (sýr chader, rajče, cibule, BBQ omáčka, podávané se 
steakovými hranolkami a česnekovým dipem) (1,3,7) 
179 Kč 

150g Mexický burger (sýr chader, rajče, cibule, cibulová marmeláda, papričky 
jalapeňos, podávané se steakovými hranolkami a pikantním dipem) (1,3,7) 
189 Kč 

150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek s vařeným bramborem a tatarskou 
omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

150g Smažený sýr s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

200g Tagliatelle na hříbkách se smetanou a vepřovými medailonky z panenky 
sypané parmazánem (1,3) 
159 Kč 

200g Bramborové gnocchi s kuřecím masem, se smetanovou omáčkou, listovým 
špenátem, spané parmezánem (1,3,7) 
149 Kč 

150g Hovězí steak na zelených fazolkách se slaninou a česnekem, grenaille (1,3,7) 
189 Kč 

12-16ks Grilovaná kuřecí křídla v BBQ omáčce a salátem Coleslaw, čerstvým pečivem 
a pikantním dipem (1,3,7) 
169 Kč 

150g Marinovaná vepřová žebra podávané s čerstvé pečivo a pikantním dipem 
(1,3,7) 
189 Kč 

150g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou a krutóny (1,3,4,7,10) 
149 Kč 

Čtvrtek - 15.10.2020 
Polévky 
0,25l Žampionový krém (1,7,9,12) 

35 Kč 
0,25l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,9) 

45 Kč 
Hlavní chody 
150g Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10) 

139 Kč 
150g Hovězí gulášek s houskovým knedlíkem (1,3,7) 

139 Kč 
150g Pikantní masová směs ( kuřecí,vepřové) s duomácími bramboráčky (1,3,7) 

125 Kč 
150g Grilovaný steak z krkovice s pepřovou omáčkou a pečeným bramborem  

(1,3,7) 
149 Kč 

Seznam alergenů: 
1 pšenice, 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 arašídy, 6 boby, 7 mléko, 8 ořechy, 9 celer, 10 hořčice, 11 
sezam, 12 siřičitany ve vínech, 13 vlčí bob, 14 měkkýši



Restaurace Lovosická

150g Hovězí cheeseburger (sýr chader, rajče, cibule, BBQ omáčka, podávané se 
steakovými hranolkami a česnekovým dipem) (1,3,7) 
179 Kč 

150g Mexický burger (sýr chader, rajče, cibule, cibulová marmeláda, papričky 
jalapeňos, podávané se steakovými hranolkami a pikantním dipem) (1,3,7) 
189 Kč 

150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek s vařeným bramborem a tatarskou 
omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

150g Smažený sýr s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

200g Tagliatelle na hříbkách se smetanou a vepřovými medailonky z panenky 
sypané parmazánem (1,3) 
159 Kč 

200g Bramborové gnocchi s kuřecím masem, se smetanovou omáčkou, listovým 
špenátem, spané parmezánem (1,3,7) 
149 Kč 

150g Hovězí steak na zelených fazolkách se slaninou a česnekem, grenaille (1,3,7) 
189 Kč 

12-16ks Grilovaná kuřecí křídla v BBQ omáčce a salátem Coleslaw, čerstvým pečivem 
a pikantním dipem (1,3,7) 
169 Kč 

150g Marinovaná vepřová žebra podávané s čerstvé pečivo a pikantním dipem 
(1,3,7) 
189 Kč 

150g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou a krutóny (1,3,4,7,10) 
149 Kč 

Pátek - 16.10.2020 
Polévky 
0,25l Žampionový krém (1,7,9,12) 

35 Kč 
0,25l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,9) 

45 Kč 
Hlavní chody 
150g Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10) 

139 Kč 
150g Hovězí gulášek s houskovým knedlíkem (1,3,7) 

139 Kč 
150g Pikantní masová směs ( kuřecí,vepřové) s duomácími bramboráčky (1,3,7) 

125 Kč 
150g Grilovaný steak z krkovice s pepřovou omáčkou a pečeným bramborem  

(1,3,7) 
149 Kč 

150g Hovězí cheeseburger (sýr chader, rajče, cibule, BBQ omáčka, podávané se 
steakovými hranolkami a česnekovým dipem) (1,3,7) 
179 Kč 

150g Mexický burger (sýr chader, rajče, cibule, cibulová marmeláda, papričky 
jalapeňos, podávané se steakovými hranolkami a pikantním dipem) (1,3,7) 
189 Kč 

150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek s vařeným bramborem a tatarskou 
omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

150g Smažený sýr s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

200g Tagliatelle na hříbkách se smetanou a vepřovými medailonky z panenky 
sypané parmazánem (1,3) 
159 Kč 

200g Bramborové gnocchi s kuřecím masem, se smetanovou omáčkou, listovým 
špenátem, spané parmezánem (1,3,7) 
149 Kč 

150g Hovězí steak na zelených fazolkách se slaninou a česnekem, grenaille (1,3,7) 
189 Kč 

12-16ks Grilovaná kuřecí křídla v BBQ omáčce a salátem Coleslaw, čerstvým pečivem 
a pikantním dipem (1,3,7) 
169 Kč 

Seznam alergenů: 
1 pšenice, 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 arašídy, 6 boby, 7 mléko, 8 ořechy, 9 celer, 10 hořčice, 11 
sezam, 12 siřičitany ve vínech, 13 vlčí bob, 14 měkkýši



Restaurace Lovosická

150g Marinovaná vepřová žebra podávané s čerstvé pečivo a pikantním dipem 
(1,3,7) 
189 Kč 

150g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou a krutóny (1,3,4,7,10) 
149 Kč 

Sobota - 17.10.2020 
Polévky 
0,25l Žampionový krém (1,7,9,12) 

35 Kč 
0,25l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,9) 

45 Kč 
Hlavní chody 
150g Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10) 

139 Kč 
150g Hovězí gulášek s houskovým knedlíkem (1,3,7) 

139 Kč 
150g Pikantní masová směs ( kuřecí,vepřové) s duomácími bramboráčky (1,3,7) 

125 Kč 
150g Grilovaný steak z krkovice s pepřovou omáčkou a pečeným bramborem  

(1,3,7) 
149 Kč 

150g Hovězí cheeseburger (sýr chader, rajče, cibule, BBQ omáčka, podávané se 
steakovými hranolkami a česnekovým dipem) (1,3,7) 
179 Kč 

150g Mexický burger (sýr chader, rajče, cibule, cibulová marmeláda, papričky 
jalapeňos, podávané se steakovými hranolkami a pikantním dipem) (1,3,7) 
189 Kč 

150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek s vařeným bramborem a tatarskou 
omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

150g Smažený sýr s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

200g Tagliatelle na hříbkách se smetanou a vepřovými medailonky z panenky 
sypané parmazánem (1,3) 
159 Kč 

200g Bramborové gnocchi s kuřecím masem, se smetanovou omáčkou, listovým 
špenátem, spané parmezánem (1,3,7) 
149 Kč 

150g Hovězí steak na zelených fazolkách se slaninou a česnekem, grenaille (1,3,7) 
189 Kč 

12-16ks Grilovaná kuřecí křídla v BBQ omáčce a salátem Coleslaw, čerstvým pečivem 
a pikantním dipem (1,3,7) 
169 Kč 

150g Marinovaná vepřová žebra podávané s čerstvé pečivo a pikantním dipem 
(1,3,7) 
189 Kč 

150g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou a krutóny (1,3,4,7,10) 
149 Kč 

Neděle - 18.10.2020 
Polévky 
0,25l Žampionový krém (1,7,9,12) 

35 Kč 
0,25l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,9) 

45 Kč 
Hlavní chody 
150g Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10) 

139 Kč 
150g Hovězí gulášek s houskovým knedlíkem (1,3,7) 

139 Kč 
150g Pikantní masová směs ( kuřecí,vepřové) s duomácími bramboráčky (1,3,7) 

125 Kč 
150g Grilovaný steak z krkovice s pepřovou omáčkou a pečeným bramborem  

(1,3,7) 
149 Kč 

Seznam alergenů: 
1 pšenice, 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 arašídy, 6 boby, 7 mléko, 8 ořechy, 9 celer, 10 hořčice, 11 
sezam, 12 siřičitany ve vínech, 13 vlčí bob, 14 měkkýši



Restaurace Lovosická

150g Hovězí cheeseburger (sýr chader, rajče, cibule, BBQ omáčka, podávané se 
steakovými hranolkami a česnekovým dipem) (1,3,7) 
179 Kč 

150g Mexický burger (sýr chader, rajče, cibule, cibulová marmeláda, papričky 
jalapeňos, podávané se steakovými hranolkami a pikantním dipem) (1,3,7) 
189 Kč 

150g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek s vařeným bramborem a tatarskou 
omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

150g Smažený sýr s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou (1,3,7) 
129 Kč 

200g Tagliatelle na hříbkách se smetanou a vepřovými medailonky z panenky 
sypané parmazánem (1,3) 
159 Kč 

200g Bramborové gnocchi s kuřecím masem, se smetanovou omáčkou, listovým 
špenátem, spané parmezánem (1,3,7) 
149 Kč 

150g Hovězí steak na zelených fazolkách se slaninou a česnekem, grenaille (1,3,7) 
189 Kč 

12-16ks Grilovaná kuřecí křídla v BBQ omáčce a salátem Coleslaw, čerstvým pečivem 
a pikantním dipem (1,3,7) 
169 Kč 

150g Marinovaná vepřová žebra podávané s čerstvé pečivo a pikantním dipem 
(1,3,7) 
189 Kč 

150g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou a krutóny (1,3,4,7,10) 
149 Kč

Seznam alergenů: 
1 pšenice, 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 arašídy, 6 boby, 7 mléko, 8 ořechy, 9 celer, 10 hořčice, 11 
sezam, 12 siřičitany ve vínech, 13 vlčí bob, 14 měkkýši


