
PRKÉNKA

POLÉVKA

Z udírny | krkovička, bůček, klobáska, křen, chléb

Sýrové | korbáčik, montana, koliba, parenička, brusinky, chléb

Valašský výběr | mix valašských sýrů a uzenin

Valašský sendvič | chléb se sýrem a uzeným bůčkem

PRO JEDNOHO

PRO ČTYŘI

Metrové z udírny | krkovička, bůček, klobáska

Metrové sýrové | korbáčik, montana, koliba, parenička

Metrový výběr | mix valašských sýrů a uzenin

Slavnostní vývar s masem, julienne a nudlemi
Poctivý vývar s čerstvou zeleninou vás zaručeně postaví na nohy 
po náročné procházce i večírku.

Valašská kyselica s uzeným masem 
Hutná valašská polévka se vždy snídávala, aby chlapi měli dost síly 
na práci v lese. Na Valašsku v chudých rodinách vždy platilo: 
„Zemáky a zelé, živobytí celé!”

Polévka dne
„Polévka je grunt, to ostatní je špunt.” Pořekadlo našich babiček platí
pro všechny polévky, kterou ale ochutnáte dnes vám řekne naše obsluha.

HLAVNÍ CHODY

Pstruh z Bečvy na másle 150 g, letní bramborový
salát s koprem a zakysanou smetanou
Čerstvý pstruh z místních sádek připraven potěšit  všechny 

vaše smysly. :)  

Pohankový salát s grilovanou zeleninou a uzeným 
pařeným sýrem
Tento letní hit míchá netradiční chutě, je plný vitamínů a antioxidantů,

je bezlepkový, je zdravý, je prostě fantastický! 

Grilovaná zauzená žebra s čerstvým křenem, 
pečivo 
Fantazii na talíři zažijete s žebry zauzenými v naší udírně. 

Svíčková na smetaně, variace knedlíků
Nesmrtelná klasika české kuchyně je sice kalorická bomba, 

ale patří do kategorie neodolatelných pokrmů.

Hovězí kotlíkový guláš, chléb
Hovězí guláš budete milovat. Chuť lahodného masa z krku mladých býčků 

je nejlepší, když je guláš ještě vřelý, tak neotálejte! 

Kuřecí řízek, vařené máslové brambory
Na másle smažený, na okně chlazený... nene, to jsme v jiné pohádce. 

Pohádku na talíři ale zažijete i s tak jednoduchým pokrmem jako je „kuřízek”.

Domácí lívance s borůvkami a šlehačkou
Proč neudělat radost i malým labužníkům. Lehké, nadýchané lívance 

s borůvkami a šlehačkou pohladí duši malým i velkým.
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Valašské halušky s brynzou a uzenou slaninou
Halušky s brynzou a slaninou ve své originální podobě 

ručně dělané ze syrových brambor. 

Domácí uzená krkovice, vařené brambory, 
kysané zelí 
Klasické jídlo starých Valachů  vám vlije sílu do žil :) 
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DEZERTY

Valašský frgál
Dnes již nikomu nevadí, že slovo frgál původně značilo nepovedený koláč. 
Tento unikátní pekařský výrobek nemá v okolních krajích obdoby, 
zato na Valašsku má mnoho podob!

Haferové tiramisu
Hafera ve valašském nářečí znamená borůvka. Plody borůvky jsou cenným 
zdrojem antioxidantů a tiramisu je mimořádně jemný a velmi lahodný dezert. 
Ideální kombinace! 

Dezert dle denní nabídky 
Sladká tečka čeká v naší vitríně jen pro vaše potěšení. 
Cože je dnes v nabídce? :) 
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Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání hosta.
U vybraných jídel je možná bezlepková úprava. Máme pro vás bezlepkový 
chléb i bezlepkovou strouhanku.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Platba je možná hotově, 
platební kartou (od 100 Kč) nebo připsáním na hotelový účet.
Nabídka je platná od 23. června 2019.
Provozovatel: Hotel Duo a.s., 28. října 2663/150, Ostrava IČ 26873583

www.naprkenku.rest

Na Valašsku, na horách, po výletu na kole nebo hezké túře,
chutná všechno mnohem lépe než ve městě.
Vůně jsou pronikavější a chutě intenzivnější… 

Pro naši valašskou kuchyni je charakteristická kombinace
tradičních surovin a moderních kuchařských postupů, 
kdy se snažíme zprostředkovat maximální chuťový zážitek.

Přejeme vám dobrou chuť.


