
M E N U Cafe-penzion Dolíček 
 

Polévka dle denní nabídky          55,- 

Nakládaný hermelín s kváskovým chlebem        95,- 

Grilovaná odravská klobása, hořčice, křen, salát Coleslaw a chéb             115,- 

Zapečený sendvič s pestem, mozzarelou, rajčaty a baby špenátem podávaný 
s Coleslaw salátem nebo s hranolky                          125,-/155,-

        
 

SALÁTY 

Listový salát s jablíčky, pečenou slaninou, bylinkovými krutony,  
dresinkem a sýrem Grana Padano                165,- 

Zelný salát Coleslaw 200g         85,- 

Ke všem salátům je možné připravit: 
grilovaná nebo smažená kuřecí prsa (100g) 60,- (200g) 110,- 

 
 

HLAVNÍ CHODY 

Vepřová pečené (150g) s bílým zelím a kynutým knedlíkem             175,- 

Hovězí guláš (150g) s kynutým knedlíkem, cibulí a chilli papričkou            185,- 

Plněné bramborové knedlíky s bílým zelím a smaženou cibulkou            175,- 

Smažený kuřecí řízek (200g), naše tatarská omáčka                    155,- 

Kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem gouda , naše tatarská omáčka            180,- 

Smažený sýr gouda 48% s naší tatarskou omáčkou                                      145,- 

Gnocchi se smetanovým listovým špenátem, kuřecím masem  
a sýrem Grana Panano                                                                                          175,- 

Marinovaný steak z krkovičky (220g) s bylinkovým máslem, salátem Coleslaw                         
a naší tatarskou omáčkou                                                    185,- 
 
Medailonky z kuřecích prsou (150g) ve smetanové omáčce se žampiony    155,- 



Hovězí cheeseburger (180g, čedar, slanina, červená cibule, rajče, 
salát little gem, BBQ omáčka), hranolky a naše tatarská omáčka            225,- 

Burger s vepřovým trhaným masem (150g, sýr čedar, BBQ omáčka,  
salát coleslaw), hranolky a naše tatarská omáčka               215,- 

Do zlatova vypečené masité žebro „Lion Ribs“(450g),  
zelný salát Coleslaw, křen, hořčice, kváskový chléb              235,- 
 

 

PRO DĚTI 

Kuřecí miniřízečky (80g) s vařeným bramborem a kečupem             125,- 

BabyBurger se sýrem a rajčátkem, podávané s hranolky a kečupem            135,- 

 

DEZERTY 

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou               115,- 

Zmrzlinový pohár s čerstvým ovocem a šlehačkou                          110,- 

Zmrzlina kopeček (jahodová, vanilková, čokoládová)      25,- 

Porce šlehačky            10,- 

PŘÍLOHY 

Vařené brambory maštěné máslem           50,- 

Hranolky             55,- 

Krokety             55,- 

Pečivo dle nabídky            5kč/kus 

Grilovaná zelenina                  65,- 

Kečup nebo naše tatarská omáčka          25,- 

 


