
                  

 

  

Polévky 
0,33l Zvěřinový vývar s masovými knedlíčky 

a nudlemi  č.a. 1,3,9 
65,- 

0,33l Zvěřinová gulášová polévka  č.a.1              65,- 
0,33l Česneková s opečeným chlebem 

 č.a. 1,3,7,9,12 

55,- 

 
 

Předkrmy 
50 g Zvěřinová škvarková pomazánka 

s opečeným chlebem a sekanou 
cibulkou   č.a.1,3,7,10 

 

79,- 

 80g Jemná zvěřinová paštika s brusinkovo- 
cibulovým chutney, toast  č.a 1,3,7,8  
                                      

99,- 

150g Křepelka na kanapce z toastového 
chleba s drůbežím paté  č.a. 1,3,7 

 

159,- 

 80g Trhané zvěřinové maso, toast č.a. 1,3,7 79,- 



                  

 

  

Moučníky 
Domácí lívanečky s pečeným ovocem,  
zmrzlinou a šlehačkou    č.a. 1,3,7     

                                                                 

99,- 

Zmrzlinový pohár s pečeným lesním ovocem 
(vanilková zmrzlina, šlehačka) č.a 1,7 

 

99,- 

Horké maliny se zmrzlinou a smetanou 
 č.a. 1, 7 

109,- 

 

 
Saláty 
100 g Zeleninový salátek ( mix salátů, rajče, 

okurek, paprika )   
89,- 

  80 g Zeleninový salát s kousky kuřete, toast   
č.a. 1,3,7                                                                                            

179,- 

100 g Caesar salát s kuřecím masem, toast 
(římský salát s caesar dresingem, vařené 
vejce, parmezán)    č.a. 1,3,4,7,10 

189,- 



                  

 

  

Hotová jídla 
 
150 g Jelení kýta na smetaně, houskové 

knedlíky č.a 1,3,7,9,10,12 

  

 
195,- 

150 g Kančí plec se šípkovou omáčkou, 
houskové knedlíky č.a 1,3,7,9,10,12 

  

 
195,- 

150 g Dančí guláš na pivu, karlovarské 
knedlíky č.a 1,3,7,12 

 
195,- 

150 g Srnčí kýta s burgundskou omáčkou, 
bramborové placky s muškátem č.a. 1,3,7 

  

 
195,- 

150 g Zvěřinová roláda plněná listovým 
špenátem, slaninou česnekem a 
houbami, bramborové knedlíky č.a. 1,3,7,12               

 
 

195,- 

 



                  

 

  

Minutková jídla  
 
150 g Kančí steak se švestkovou omáčkou 

( povidla, sušené švestky, víno)  č.a. 1   
                         

229,- 

150 g Jelení steak s pepřovým dipem 
(smetana, zelený pepř, koňak) č.a. 1,7    
                   

229,- 

150 g Dančí medailonky s anglickou slaninou a 
rozmarýnem  č.a. 1,12 

 

 
219,- 

150 g Kančí krkovička na liškách  č.a. 1,7    

                                                                                                 

219,- 

150 g Pikantní zvěřinové nudličky se zeleninou 
(jelení a kančí kýta, paprika, cibule, rajčata)  č.a.1   

                                                                 

 
209,- 

150 g Srnčí nudličky s omáčkou z lišek a zeleného 
pepře a smetany č.a.1,7 

 

 
229,- 

150 g Bažantí prsa na jehle v slaninovém 
kabátku s čenekovo-jalovcovou omáčkou 
č.a 1,12 

 

 
219,- 

150 g Smažené jelení řízečky č.a. 1,3,7 209,- 



                  

 

  

Něco pro ostatní…… 

 
150g Grilovaný losos s bylinkovým máslem                                       

č.a.  4,7                   
239,- 

200g Grilovaná kuřecí prsa na restované 
zelenině  č.a. 1,3,9,10,11                                     

183,- 

150g Smažený sýr Eidam, tatarská omáčka                                  
č.a. 1,3,7,10 

139,- 

150g Smažený kuřecí řízek č.a. 1,3,7                                                        139,- 

 



                  

 

  

Přílohy 

 
300 g Houskové knedlíky č.a 1,3,7 40,- 
200 g Domácí bramborové placky 

s muškátem č.a 1,3,7 
55,- 

200 g Karlovarské knedlíky č.a 1,3,7 45,- 
260 g Špekové knedlíky  č.a 1,3,7,12 59,- 
200 g Bramborové válečky obalené 

v sekaných mandlích č.a. 1,3,7,8 
69,- 

300 g Vařené brambory 45,- 
300 g Opečené brambory 49,- 
   4 ks Bramboráčky  č.a. 1,3 49,- 
200 g Hranolky 49,- 
200 g Krokety   č.a.1                                                                 49,- 
200 g Americké brambory 49,- 
200 g Bramborové plátky 49,- 
200 g Restovaná zelenina 85,- 
100 g Rozpečená bageta s bylinkami č.a 1,3,11 49,- 

 



                  

 

  

Studené omáčky, pečivo 
 

50 g Tatarská omáčka                    č.a. 3,7,10 40,- 

50 g Dressing dle výběru               č.a. 3,7,10 40,- 
1 ks Chléb, toast, bílé pečivo         č.a. 1,3,7 5,- 
50 g Kečup 30,- 
50 g Hořčice                                          č.a.10  30,- 

 
Při objednávce polovičních porcí  

z jídelního lístku účtujeme 
70% z uvedených cen. 

 
Vzhledem ke spuštění EET od 01.12.2016 pokud budete při placení 

uplatňovat dárkový kupón na občerstvení, nebo budete chtít 
provést úhradu Vašeho účtu platební kartou, či jakkoliv jinak, než 
hotovostí, je nutné na tuto skutečnost upozornit obsluhu ještě 
před uzavřením Vašeho účtu. Jinak nemůžeme již tyto platby 

bohužel akceptovat. 
 
Vážení zákazníci, vzhledem k velké návštěvnosti naší restaurace 

je čekací doba na přípravu minutkových pokrmů ve špičce při 
obsazené restauraci 40 – 60 minut 

Děkujeme za pochopení 
Provozovatel: 

JORDÁNEK spol. s.r.o.,  
 Nádražní 447, 517 73 Opočno 

IČ: 274 87 610, DIČ: CZ27487610 
 


