MALÁ JÍDLA K VELKÉMU PIVU
Nakládaný domácí hermelín /120g

79,-

Grilovaný hermelín /120g

82,-

Domácí utopenec /120g

69,-

Pečené buřty na černém pivu /150g

99,-

Hovězí tataráček /100g

169,-

Ďábelské topinky /4ks

91,-

Vepřová tlačenka s octem a cibulkou, chléb / 120g

79,-

Domácí bramborové lupínky / 200 g

89,-

smetanový hermelín s feferonkou v česnekovém oleji
a čerstvě nakrájenou cibulí (7)

grilovaný na čerstvých bylinkách s cibulkou, brusinková omáčka (7)

marinovaný buřt s cibulí, znojemskou okurkou,
čerstvým chilli v octovém láku s černým pepřem a novým kořením (10,11,12)

pikantní buřty z Davle pečené na černém pivu
s cibulkou a barevnými paprikami (10,12)

jemně naškrábaná hovězí svíčková s mnoha druhy koření,
žloutkem a topinkami s česnekem (1,3,4,6,10)
(na požádání Vám tataráček namícháme)

smažená topinka s pikantní masovou směsí se,
zasypaná strouhaným sýrem (1,7)

Vepřová tlačenka s octem a jemně nasekanou cibulí (1,7,10)

Čerstvě smažené bramborové lupínky se salsou a česnekovým dipem (3,8,10,11)

PŘEDKRMY A SALÁTY
Smažené pikantní kuře /120g

169,-

kuřecí prsíčka v kukuřičných lupíncích s chilli omáčkou, na salátových listech s
rajčaty, paprikou, okurkami a jogurtovým dresinkem (1,3,7)

Caesar salát /250g

169,-

Šopský salát /300g

89,-

Okurkový salátek /200g

49,-

Rajčatový salátek /200g

49,-

grilovaná kuřecí prsíčka na listovém salátu, s křupavou slaninou, krutony, parmezánem
a ančovičkovým dresingem (1,4,6,12)

čerstvá krájená zelenina s balkánským sýrem (7)

najemno strouhané salátové okurky ve sladkokyselém nálevu

krájená masitá rajčata s cibulkou a octovou zálivkou
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POLÉVKY
Silný hovězí vývar /0,33l

39,-

Polévka dle denní nabídky

35,-

tradiční hovězí polévka z vyzrálého hovězího masa
s kořenovou zeleninou a nudlemi (1,3,9)

ČESKÁ DOMÁCÍ KUCHYNĚ
Hovězí guláš VERANDA s knedlíkem

159,-

Hovězí guláš VERANDA s bramboráčky

159,-

Svíčková na smetaně (1,3,7,9)

159,-

hovězí maso řádně dušené, zdobené cibulkou, houskový knedlík (1,3,6,7)

hovězí maso řádně dušené, zdobené cibulkou, 4 ks přílohových bramboráčků (1,3,6,7)

s houskovým knedlíkem a brusinkovým terčem

BURGERY
všechny nabízené Burgery jsou z nejlepších druhů mas v burgerové housce
s hranolkami (150 g) a domácí tatarskou omáčkou

Burger „VERANDA“ /200g

189,-

Best Burger "SPECIAL" /200g

189,-

Royal Chicken Burger /200g

189,-

původní receptura s vypečenou slaninou, sýrem čedar, americkou majonézou, kečupem
listovými saláty a čerstvou zeleninou (1,3,6,7,10,11,12)

mleté hovězí maso s čerstvou červenou cibulkou, kečupem, hořčicí, rajčetem, čedarem, vejcem
listovým salátem a kyselou okurkou (1,3,6,7,10,11,12)

kuřecí filet v kukuřičných lupíncích, americká majonéza, listový salát,
zelenina, (1,3,7,10)

ŽEBRA, KŘÍDLA, KOLENO
Medová vepřová žebra /700g

259,-

Kuřecí křidélka "Bufallo" /600g

179,-

Pečené vepřové koleno /800g

199,-

pečená vepřová žebra v naší domácí marinádě z chilli a medu
s pečeným kukuřičným klasem, rozpečený chléb (1,6,7,10)

v pikantní sladké marinádě, podávaná s pečeným kukuřičným klasem
a chilli omáčkou (1,6,7,10)

vepřové koleno na černém pivu s kysaným zelím, hořčicí a nakládanou zeleninou (1,3,6,10,12)
(příprava jídla cca 40 min)
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Z GRILU A PÁNVE
Všechna naše steaková masa jsou z českého chovu

Steak z Lososa /200g

239,-

Grilovaný steak z pravé svíčkové /200g

239,-

Grilovaná krkovice /300g

189,-

Vepřová panenka /200g

209,-

Kuřecí steak na grilu /200g

189,-

Masová pikantní směs/200g

179.-

Smažený kuřecí řízek /200g

159,-

Sloní ucho /300g

189,-

Smažený sýr hermelín /120g

125,-

Smažený sýr Eidam /150g

125,-

Variace smažených sýrů, domácí tatarská omáčka /150g

132,-

grilovaný losos s pečenou cuketou a bylinkami, máslová omáčka (4,7)

hovězí steak z mladého býčka s pečenou slaninou a volským okem (1,3,12)

steak z vepřové krkovičky s pečenou cibulkou a silnou šťávou (1)

vepřová panenka na grilu s grilovanou středomořskou zeleninou (1,7)

Grilovaná kuřecí prsa s restovanými fazolovými lusky se slaninou a cibulkou (1,12)

vepřová panenka a kuřecí prsa s grilovanou zeleninou,
červenou cibulkou a chilli omáčkou (1,9,10,11)

kuřecí prsíčka smažená ve světlé strouhance,
citrón, okurka (1,3,7)

vepřová krkovice smažená ve světlé strouhance,
citrón, okurka (1,3,7)

domácí tatarská omáčka (1,3,7,10)

domácí tatarská omáčka (1,3,7,10)

smažené kousky tuzemských sýrů, (niva, eidam, hermelín) (1,3,6,7)

omáčka –sýrová, pepřová (8,10,11)

25,-

TĚSTOVINY
Spaghetti alla Bolognese /300g

hovězí ragů na červeném víně v rajčatové omáčce, sýr parmezán (1,3,7)
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169,-

PŘÍLOHY
Smažené bramborové hranolky 150g
Smažené bramborové krokety 150g
Přílohové bramboráčky 4 ks
Vařené brambory (7) 150g
Šťouchané selské brambory se slaninou a cibulkou (7) 150g
Jasmínová rýže (6) 150g
Restované fazolové lusky se slaninou a cibulkou (12) 150g
Grilovaná sezónní zelenina 150g
Topinka dvě půlky (1)
Rozpečená bageta s česnekovým máslem (1,3,7)
Rozpečený chléb, plněný bylinkovým máslem (1,7)
Pečivo 1 ks (1,7)
Domácí tatarská omáčka, kečup, hořčice, křen (3,8,10,11)
Sweet chilli sauce (8,10,11)

35,35,39,35,40,35,52,59,6,45,45,5,20,25,-

Brambůrky, tyčinky, arašídy

30,-

DEZERTY
Marmeládová palačinka
se šlehačkou a topingem

92,-

(1,3,7)

Nugátová palačinka
s nugátem, vanilkovou zmrzlinou šlehačkou a topingem

(1,3,6,7,8,12)

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

(7)

Zmrzlinový pohár/ dle aktuální nabídky s topingem a šlehačkou (7)

92,92,89,-

Všechny tyto pokrmy mohou obsahovat některé ze seznamu alergenů publikovaných ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí
1169/2011 EU. Informace o alergenech obsažených v pokrmech na vyžádání u obsluhy
Smluvní ceny. Ceny uvedeny včetně DPH.

Poloviční porce u vybraných jídel za 70 % ceny.
Naše restaurace kromě výběru z jídelního lístku nabízí možnost objednání rautů pro nejrůznější
společenské akce. Personál restaurace se vám bude maximálně věnovat při výběru menu jak pro
svatby, rodinné oslavy či nejrůznější firemní akce. Po předchozí domluvě pro Vás rádi připravíme
pečené sele, pečenou vepřovou kýtu, pečenou krůtu, mořské ryby, zvěřinu a jiné speciality.

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ A DOBROU CHUŤ VÁM PŘEJE KOLEKTIV
RESTAURACE NA VERANDĚ
Kuchaři jsou Vám k dispozici
do 22.00 hod

Rezervace na tel.: + 420 774 742 430
naverandepraha@seznam.cz

www.naverandepraha.cz

Mimořádná nabídka
Vepřové žebírko s kostí na grilu, šťouchaný brambor,
pepřová omáčka (300g) (7, 8, 10, 11)

179,- Kč

Smažené kuřecí řízečky (200 g)
(kuřecí řízečky obalované ve světlé strouhance, hranolky, tatarská omáčka,
okurka, – 1, 3, 6, 7)

159,- Kč

Grilovaná jatýrka (200 g)
(jatýrka grilovaná na lávovém grilu, s hranolkami a tatarskou omáčkou –3,6,7)

129,- Kč

Pečené kachní stehýnko, houskový knedlík,
zelí (1,3,7)

159,- Kč
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