JÍDELNÍ LÍSTEK
Luxusní Starshollowské palačinky
Úplně jiné, než znáte z ostatních restaurací!!!
Naše speciální palačinky jsou plnohodnotné jídlo, které si můžete dát jako večeři nebo pozdní oběd, v průměru mají
40 cm a porce má cca 400-450g. Jde o pokrm vydatný, vyráběný podle originální francouzské receptury. Těsto je
bez vajec a laktózy, vhodné i pro vegany.

1. Palačinka se špenátem, sýrem (niva nebo eidam) a kukuřicí
108,2. Palačinka s tomato-dipem, sýrem (niva nebo eidam), kukuřicí a olivami 108,3. Palačinka s domácím chutney, sýrem (niva nebo eidam),
bazalkovým kořením a balsamicem
108,Všechny tři palačinky je možno připravit i ve veganské verzi s lahůdkovým tofu!

Sendviče
Kvalitní toustový chléb plněný lahodnými kombinacemi ingrediencí. Skvělá volba, když potřebujete zahnat hlad.

4. Sendvič s lahůdkovým tofu, rajčetem, olivami a bazalkou (*V)
5. Sendvič s rajčatovou omáčkou, lahůdkovým tofu, kyselou okurkou a
karamelizovanou cibulkou (*V)
6. Sendvič s rajčatovou omáčkou, schwarzvaldskou šunkou, parmesanem a
rajčetem
7. Sendvič s rajčatovou omáčkou, schwarzvaldskou šunkou, nivou a
kukuřicí
8. Tousty (2ks) s arašídovým máslem a marmeládou (*V)

Starshollowské speciality
Domácí Hummus (130g) s pitou (2ks), zakápnutý olivovým olejem (*V)
Pita Libanon - pita (1ks) s olivovým olejem a kořením zátar (*V)
Domácí slaný popcorn (*V)
Steakové hranolky(200g) (*V) s dipem (česnekový (*V) , tatarka, kečup nebo sweetchilli)

79,79,79,79,69,-

77,44,30,55,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*V) – jídla označená touto značkou jsou vhodná i pro vegany

Moučníky
Kdo rád mlsá nebo si chce dát ke kávě či vínu něco lahodného a ne slaného. Palačinky mají v průměru 30 cm a
jsou z poctivého těsta a ingrediencí.

Palačinka s marmeládou, zmrzlinou a šlehačkou
Vanilková zmrzlina (1 kopeček)

69,25,-

Doplňky
Kešu natural (50g)
Brambůrky (100g)
Kroužky Jarní cibulka (50g)
Dupetky (70g)
Tyčinky (90g)
Křupky (60g)
Perníčky v čokoládě (70g)
Wasabi (50g)

40,28,28,25,22,18,25,25,-

Čajovna
Zelený čaj s marockou mátou Tuarég (konvička cca 4dcl)
Čínský zelený čaj Vzácné obočí (konvička cca 4dcl)
Čínský tmavý čaj Puerh (konvička cca 4dcl)
Cejlonský černý čaj Cejlon Adam´s Peak (konvička cca 4dcl)
Ovocný čaj Indiánské léto (konvička cca 4dcl)
Ibiškový čaj faraónů Karkade (konvička cca 4dcl)
Bylinkový čaj Rooibos (konvička cca 4dcl)
Zázvorový čaj s medem (konvička cca 4dcl)

70,60,60,60,60,60,60,70,-

Nápojový lístek
Coca-Cola (0,3 l/0,5 l)
24,-/30,Kofola (0,3 l/0,5 l)
24,-/30,River Tonic (0,5 l)
30,Džus Rauch - jahoda (0,2 l)
38,Džus Al Waha - broskev, mango, pomeranč, ananas (0,24 l – plech)
39,Mošt jablečný (0,3 l/0,5 l)
30,-/45,Rajec neperlivý, jemně perlivý (0,33 l)
25,Kohoutková voda s citrónem (1 l)
39,Nealko Mojito (0,5 l)
58,Domácí limonáda – mátová, bezová, zázvorová, malinová, višňová (0,5 l) 49,Mléčný koktejl – matcha, banán, pistácie, vanilka (0,3 l)
45,Horká borůvka, malina, hruška se skořicí, jahoda, citron (0,25 l)
39,Svařené víno (0,2 l)
48,Americká překapávaná káva (velký hrnek)
50,Vídeňská káva
38,Turecká káva
26,Starshollowské kakao s posypem (0,4 l)
45,Pivo
Čepované pivo (3 pípy - dle aktuální nabídky)
Lahvová piva (cca 150 druhů piva - dle aktuální nabídky)
Nealko pivo Bernard Jantar polotmavý (láhev 0,5 l)
Nealko pivo Bernard Švestka (láhev 0,5 l)
Strongbow Apple Cider (plech 0,4 l)

38,38,38,-

Rozlévaná vína
Bílé víno dle denní nabídky (0,2 l)
Červené víno dle denní nabídky (0,2 l)

38,38,-

Míchané alko drinky
StarsHollowské Mojito (0,5 l)
Maloušek – Ruská vodka s jablečným moštem (0,2 l)
Beware drink – Becherovka s Colou (0,3 l)
Frnyho koktejlík – Captain Morgan s Colou (0,3 l)

85,60,55,58,-

Destiláty
Jack Daniel´s Tennessee Whisky, Honey nebo Fire (0,04 l)
Johny Walker Red Label (0,04 l)
Tullamore Dew (0,04 l)
Jameson (0,04 l)
Vodka Russian Standard (0,04 l)
Vodka Finlandia (0,04 l)
Slivovice Budík Jelínek (0,04 l)
Spišská borovička (0,04 l)
Becherovka (0,04 l)
Jägermeister (0,04 l)
Cimrmannova bylinná - likér géniů (0,04 l)
Metaxa 5* (0,04 l)
Beefeater Gin (0,04 l)
Rum Legendario Elixír De Cuba (0,04 l)
Rum Ron Pampero Especial (0,04 l)
Heffron Rum (0,04 l)
Rum Captain Morgan Original Spiced (0,04 l)
Rum Havana Club Aňejo 3 Aňos (0,04 l)
Fernet Stock Original nebo Citrus (0,04 l)
Modrá peprmintka – FC Baník Olé!!! (0,04 l)
Peprmintový likér (0,04 l)

69,55,55,55,45,45,55,40,38,49,40,55,45,70,68,55,42,45,33,33,27,-

V nabídce máme také vodní dýmky – nabídka
tabáků je k dispozici na vyžádání u baru

