
 

 

 

 
 

 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK 
 

restaurace HARMONY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

JÍDLA K PIVU A VÍNU 
 

Uzené matesy naložené v oleji s cibulkou /150g/    85,- 

Nakládaný hermelín s cibulkou, bylinkami, česnekem a                                       
chilli /120g - nebo camembert /    95,- 
Hovězí tataráček, jemně namletý a ochucený, topinky 5ks                          
/100g roštěná jižní Amerika /    165,- 
Nakládaný utopenec s cibulí, jalapeňo a okurkou  /100g/   70,- 
Polévka – dle denní nabídky    50,- 
Krokety nebo hranolky s dipem    75,- 

 
 

HLAVNÍ JÍDLA S PŘÍLOHOU 
 

Hovězí guláš, bramboráčky, cibulka /180g/    195,- 

Svíčková omáčka s hovězím masem, houskovými knedlíky a                                 
brusinkami     195,- 
Vepřové masité žebírko pečené s cibulovou BBQ omáčkou,                
zelný salátek, opečené brambory  /300g/     195,- 
Pečené vepřové koleno, hořčice, křen, okurka, cibulka, pečivo                           

/1000g/    235,- 
Grilované kuřecí prsíčko na bramborových nočcích s jemnou                 
smetanovou omáčkou s hříbky    195,- 
Smažené holandské řízky se sýrem, vařené brambory s                 
máslem a petrželkou, okurka /200g/    170,- 
Anglická vepřová játra na roštu, smažené hranolky, tatarská                                     
omáčka /200g/    185,- 
Smažený sýr eidam, smažené hranolky, tatarská omáčka                           
/150g/     185,- 
Smažený sýr hermelín plněný šunkou, smažené hranolky,                         

tatarská omáčka /120g/    185,- 
Grilovaný filet lososa, smetanové brambory s petrželkou,                       
salátek  /150g/    210,- 
Kuřecí křidélka v meruňkové chilli marinádě, opečené brambory,                                   
pikantní dip /10 ks/      185,- 
Smažené kuřecí řízečky z prsou, vařené brambory s máslem a                            
petrželkou, okurka /200g/    205,- 
Smažené vepřové řízečky z karé, vařené brambory s máslem a                              
petrželkou, okurka /200g/    205,- 

Vepřový steak z krkovice se sázeným vejcem, opečenými                                     
brambory a zelným salátkem /300g/      205,-        

 

 

                                                                                                                                      



 

STEAKY A SALÁT 
 - v ceně steaku je omáčka dle Vašeho přání – 

 

Hovězí roštěná /200g/   - vyzrálé hovězí z Jižní Ameriky     235,- 
Hovězí flap steak připravený „sous vide“ a na grilu /200g/     175,-  
Medailonky z vepřové panenky /200g/    180,- 
Kuřecí prsa s grilovanou zeleninou /200g/    185,- 
Vepřová krkovice /300g/    180,- 
Vepřová kotletka „Texas“ se sázeným vejcem /300g/   180,- 
Velký salát „Gyros“ s kuřecím filírovaným prsíčkem a                                                     
naším tzatziki dresinkem    185,- 
Zeleninový salát s grilovaným hermelínem v anglické                          

slanině, olivový olej, balsamico    185,- 
Řecký salát s balkánským sýrem a olivami, olivový olej  175,- 
 

-  ↑ Omáčky ke steakům ↑ - 
Jsou v ceně 

Hříbková se smetanou 
Pepřová se smetanou 
Barbecue 

 

BURGER A TORTILLA 
 

Cheeseburger – hovězí burger s pikantní omáčkou, cheddarem, 
anglickou slaninou a okurkou v domácí housce s listovým               
salátkem, smaženými hranolky a tatarkou /180g/    205,- 
Tortilla plněná uzenými krůtími prsíčky s cheddarem, jalapeňo                   
papričkami a listovým salátkem, smažené hranolky,                                  
česnekový dip    195,- 
Tortilla plněná kořeněným kuřecím masem s grilovanou                       
zeleninou a cheddarem, smažené hranolky, česnekový dip  195,- 

 
 

MOUČNÍK 
 

Domácí tvarohový cheesecake s borůvkovou omáčkou  70,- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHY, TEPLÉ OMÁČKY A DIP 

 
Hranolky, krokety, bramboráčky, opečené brambory   50,- 
Vařené brambory s máslem a petrželkou    45,- 
Tatarská omáčka    25,- 
Česnekový dip, tzatziki dip    25,- 
Chilli smetano majonézový dip    25,- 
Louisiana - chilli omáčka    25,- 
Hříbková omáčka se smetanou    50,- 
Pepřová omáčka se smetanou    50,- 

Barbecue omáčka    50,- 
Grilovaná zelenina    55,- 
Malý zeleninový salát    50,- 
Zelný salátek    35,- 
 

 

 
 

PRO VÍCE OSOB - mísy 

 
Smažené kuřecí a vepřové řízečky                                                                                     
/ malé řízečky z kuřecích prsou a vepřové kotlety – 1kg /    595,- 
Smažené kuřecí a vepřové řízečky /0,5 kg/    305,- 
Pečená celá kachna s červeným a bílým zelím,                           
houskovými a bramborovými knedlíky /cca 2,2kg/    895,- 
Mísa uzenin a sýrů / 1kg – objednejte raději dopředu /    595,- 

 
na přání jsme schopni zajistit i jiné občerstvení podle Vašich představ 

 

 
 
 
 
 
 

 
Přejeme Vám dobrou chuť. 

 
Info o alergenech u našeho personálu. 

Váhy masa počítány v syrovém stavu, změny v jídelním lístku vyhrazeny. 
Obal 12 Kč 


