Pochoutky k pivu a předkrmy

Steaky podávané s grilovanou zeleninou

RYBY

Utopenec se zelím a cibulí a feferonkou,

49,00

Hovězí steak z pravé svíčkové, grilovaná zelenina

299,00

Pstruh s bylinkovým máslem

179,00

Restovaná drůbeží játra s tymiánem a červeným vínem, bagetka

89,00

Hovězí steak z vyzrálé JA roštěné , grilovaná zelenina

259,00

Pstruh na česneku

179,00

Nakládaný hermelín

69,00

Vepřový steak z panenky, grilovaná zelenina

195,00

Losos s listovým špenátem a smetanou

225,00

Smažené cibulové kroužky s dipem ze zakysané smetany

79,00

Steak ze štavnaté kotletky US, grilovaná zelenina

195,00

Losos s bylinkovým máslem

210,00

Topinka s masovou směsí sypaná sýrem

89,00

Kuřecí steak, grilovaná zelenina

189,00

Grilovaný losos s grilovanou zeleninou

245,00

Losos s máslovou zeleninou a holandskou omáčkou

245,00

Tvarůžkový tatarák s topinkami

95,00

Treska smažená v těstíčku, hranolky a salát coleslaw

210,00

Treska na másle na zeleninovém salátě, česnekový dip, bagetka

210,00

Treska na grilu na rizotu s parmazánem

210,00

Polévky
Kuřecí vývar s masem a nudlemi

45,00

Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi

49,00

Česneková polévka se šunkou a sýrem

55,00

Valašská kyselice

55,00

Pikantní fazolová polévka s klobásou

55,00

Dršťková polévka

55,00

Krémová cibulová se smetanou,sýrem a toustem

55,00

Speciality z Maraláku
Rožeň MARALAK	

189,00

Gril mix MARALAK	

189,00

(na jehle: hovězí, prsíčka, panenka, cibule, angl.Slanina, klobása, kapie)

(svíčková, prsíčka, panenka na grilu, s grilovanými žampiony a sýrovou omáčkou)

Grilované medailonky z panenky s hríbkovou omáčkou
podávaný s domácími bramboráčky

225,00

Steak z US kotletky Dudoc podávaný s restovaným hlávkovým zelím
s cibulkou a domácími bramboráčky
225,00
Beskydský steak JA Roštěná se sázeným vejcem,
křupavou anglickou a pečenou cibulkou

259,00

Brokolice zapečená s holandkou omáčkou a parnazánem

Teplé omáčky ke steakům
Pepřová omáčka se smetanou
	Hříbková omáčka se smetanou
Snetanová sýrová
	Holandská omáčka
Brusinková se smetanou a skořicí
Studená z drcených a sušených rajčat s bazalkou

32,00

DĚTSKÁ JÍDLA
TRADIČNÍ ČESKÁ A MORAVSKÁ KUCHYNĚ

89,00

Smažený kuřecí řízek s bramborou kaší

89,00

Smažená treska v těstíčku s bramborovou kaší

95,00

Koprová omáčka se zastřeným vejcem
s domácími karlovarskými knedlíky

159,00

Halušky s brynzou a slaninkou

155,00

Smažený sýr s hranolkami a kečupem

95,00

Halušky se zelím a anglickou slaninou

155,00

Těstoviny s omáčkou z drcených rajčat a smetany sypané sýrem

89,00

Smažený sýr s hranolkami a tatarskou omáčkou

169,00

Nudle s mákem, máslem a cukrem

79,00

Hovězí líčka na červeném víně podávané s bramborovou kaší

245,00

Palačinka s džemem a cikrem

49,00

Smažený hermelín

139,00

Smažené tvarůžky balené v poličanu

145,00

Dětská jídla jsou podávany pouze dětem děkujeme za pochopení.
Ostatní jídla vám rádi připravíme v polovoční porci v ceně 70%

TĚSTOVINY A RIZOTA

KUŘECÍ MASO

Tagliatelle s kuřecím masem, brokolicí a smetanou,
sypané parmazánem

189,00

Tagliatelle s kuřecím masem, listovým špenátem
a smetanou sypané parmazánem

189,00

159,00

Tagliatelle s bazalkovým pestem, sušenými rajčaty, olivami,
sypané parmazánem

179,00

Smažená kuřecí kapsa, plněná šunkou a sýrem

159,00
155,00

Tagliatelle s vepřovou panenkou, drcenými rajčaty
s česnekem, sypané parmazánem

189,00

Kuřecí medailonky na másle se žampiony

Taglitelle s hříbky a smetanou, sypané parmazánem

179,00

Rizoto s kuřecím masem, zeleninou a smetanou,
sypané parmazánem

179,00

Rizoto s chřestem, grilovanou cuketou a smetanou,
sypané parmazánem

179,00
189,00
210,00

Smažený kuřecí řízek

139,00

Zapékané kuřecí kousky s brokolicí, nivou a smetanou

159,00

Kuřecí smotek plněný špenátem a šunkou, sýrová omáčka

159,00

Kuřecí roládka plněné sušenými rajčaty,
balkánským sýrem, bazalkou a olivami

VEPŘOVÉ MASO

Speciality v bramboráku

Přírodní kuřecí prsíčka na másle s bramborovou kaší

Vepřové řízečky Ondráš z panenky v bramboráku

189,00

Smažené česnekové řízečky z panenky

155,00

Kuřecí Ondráš speciál se slaninou v bramboráku

189,00

Grilovaná panenka se žampiony a sýrovou omáčkou

189,00

Tvarůžky s poličanem v bramboráku

189,00

Olomoucka pochoutka s anglickou, cibulí, tvarůžky a smetanou

189,00

Hermelín v bramboráku

189,00

Panenka na grilu s anglickou slaninou, cibulí a sázeným vejcem

189,00

Rizoto s vepřovou panenkou, lesními hříbky a smetanou,
sypané parmazánem

Špíz z vepřové panenky s cibulí a anglickou s česnekovým dipem

189,00

Treska na grilu na rizotu s parmazánem

Grilovaná vepřová panenka na bylinkách, špikovaná papričkou
jalapeňos a smetanovým sýrem s omáčkou demi glace

189,00

Panenka v parmazánové krustě s rajačovým dipem s bazalkou

189,00

SALÁTY

Přílohy

Míchaný zeleninový salát s kuřecími prsíčky,dresinkem, bagetka

189,00

Vařené (opékané )brambory

39,00

Míchaný zeleninový s kuřecími prsíčky balkánským sýrem 
a olivami, bagetka

195,00

3ks Domácí bramboráčky

79,00

Bramborová kaše se smetanou

42,00

Míchaný zeleninový salát s grilovaným lososem, bagetka

229,00

Smažené hranolky, krokety, americké brambory

42,00

Míchaný zeleninový salát se sušenými rajčaty, olivami 
a smetanovým sýrem Somborska, bagetka

179,00

Dušená rýže s cibulkou a bílým vínem

39,00

Teplá zelenina na másle

55,00

Grilovaný hermelín položený na míchaném salátě, 
s brusinkovým dipem, bagetka

189,00

Grilovaná zelenina

55,00

Tatarka, kečup, ďábelka

20,00

Míchaný zeleninový salát s medailonky z vepřové panenky, 
sušenými rajčaty, olivami a parmazánem

219,00

Míchaný zeleninový salát s hovězími nudličkami, 
s grilovanými žampiony a anglickou slaninou

215,00

Dresink v cenně dle výběru:
Sladkokyselá zalivka s olivovým olejem
	Majonézový dresink ceasar
Pikantní majonézový
Česnekový se zakysanou smetanou
	Domácí bazalkové pesto
-rajčatový 

45,00

-okurkový 

45,00

-míchaný zeleninový 

45,00

- zelný salát Coleslaw

45,00

-šopský 

69,00

Pečivo

7,00

Rozpečená bagetka nebo tousty

Domácí bramboráky z maraláku
Bramborák

115,00

Bramborák s čabajkou

135,00

Bramborák se zeleninovou oblohou

165,00

Bramborák s kyselým zelím a anglickou slaninou

179,00

Bramborák s masovou směsí s kuřecím masem

185,00

Bramborák pikantní masovou směsí tří barev

199,00

Frenštátské škračky

185,00

Bramborák SPECIÁL	

215,00

Bramborák zapečený se směsí sýrů

189,00

Bramborák se špenátem, sázeným vejcem a uzeným masem

185,00

Bramborák smraďoch - s čabajkou, cibulí, tvarůžky a sýrem

189,00
185,00

(bramborák, 150g kuřecí játra, vejce)
(kuřecí kousky na grilu, čerstvá zelenina, sýr, ďábelka )
(niva, eidam, hermelín)

DEZERTY
Sladký bramborák s ostružinami, zakysanou smetanou a šlehačkou159.00

15,00

2ks sladké bramboráčky se zakysanou smetanou, 
ostružinami a šlehačkou

89,00

Bramborák zapečený se zakysanou smetanou,
pečenou cibulkou a parmazánem

Domácí cheesecake s čerstvými jahodami a šlehačkou

65,00

Doporučujeme k bramborákům

Domácí makový cheesecake s višněmi a šlehačkou

65,00

Domácí čokoládový cheesecake se šlehačkou

65,00

Domácí čokoládový cheesecake s malinami a šlehačkou 

75,00

Mrkvový dort s mandlemi

69,00

Čokoládový sacher dort se šehačkou

65,00

Maxi kynutý knedlík plněný povidly s mákem a cukrem, 
přelitý máslem

95,00

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 

69,00

Horké višně s čokoládovou zmrzlinou a šlehačkou 

69,00

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou 

69,00

Palačinka se šlehačkou, vanilkovou zmrzlinou, mandlemi
s malinami, jahodami nebo broskví

85,00

Kopeček zmrzliny dle nabídka 

18,00

Bramborák na sladko s ostružinami, zakysanou smetanou a šlehačkou165,00
Česnekový dresink se zakysanou smetanou

32,00

teplá bryzová omáčka

32,00

Mléko

29,00

Kyška

35,00

Bramborák vám rádi rozdělíme na dva talíře za cenu 70% za porci
Za poloviční porce účtujeme 70 % z uvedené ceny
Za talíř a příbor navíc učtujeme poplatek 30,00
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně příslušné sazby DPH
Jídla mohou obsahovat alergeny, informace u obsluhy.
Maralák restaurace pod horami
Kunčice pod Ondřejníkem 372, 739 13
IČO: 69575878
DIČ: CZ8103235525
telefon – rezervace: 556 850 850
e-mail: kotrik.martin@seznam.cz
www.maralak.cz

