PESCADOS
Ryby/ Fische
TRUCHA DE PEPPÉ 150g
pečený pstruh přelitý rozpuštěným náslem
: doplatek dle váhy 10 g = 5 Kč
Forelle mit Schmalzbutter
Nachzahlung nach Gewicht 5,-Kč / 10g

TRUCHA EL NANDO 150g
pečený pstruh s pikantní krustou, podávaný
s pečenou bramborou a míchanou zeleninou
: doplatek dle váhy 10 g = 5 Kč
Forelle mit einer Kruste von pikant Gewürze,
Kartoffeln mi Gemüse gebacken
Nachzahlung nach Gewicht 5,-Kč / 10g

TIBURÓN LA CITRÍCA 300g
grilovaný mořský žralok, podávaný s chřestem,
limetkou a pomerančem, dochucený jemnou
jogurtovo-citrusovou omáčkou
gegrillte Meer Hai, serviert mit Spargel, Limette
und Orange, aromatisierte weich Yogurt und
Zitrussauce

SALMÓN EL TAJIN 200g

SALMÓN 200g

grilovaný filet z norského lososa
s grilovanou zeleninou (lilkem, cuketou,
paprikou a tomaty) ochucenou bylinkovým
olivovým olejem, podávaný se studenou
jogurtovou omáčkou

grilovaný filet z norského lososa ochucený
olivovým olejem
Gegrillten Lachs-Filet mit Olivenöl gewürzt

Gegrillten Lachs-Filet mit gegrilltem
Aubergine, Zucchino, Porree, Paprika und
Tomaten, mit kalte Joghurtsosse serviert

SALMÓN EL HIDALGO 200g
grilovaný filet z norského lososa podávaný
s tortillou plněnou špenátem a sýrem,
smetanová omáčka
Gegrillten Lachs-Filet, Tortilla mit Spinat und Käse
gefüllt und mit Rahmsauce serviert

MARISCOS 300 g
restované mořské plody s grilovanou zeleninou
(hráškové lusky, baby karotka, pórek, paprikové
trio), podávané se sýrovou tortillou a česnekovou
omáčkou
Meeresfrüchte mit gegrilltem Gemüse (Erbsenschoten
, Baby-Karotten, Lauch, Paprika Trio), serviert mit
einer Käse-Tortilla und Knoblauch-Sauce

DORADA 250g

ATÚN 200g

pečená pražma přelitá rozpuštěným náslem
: doplatek dle váhy 10 g = 5 Kč Gegrillten

grilovaný steak z tuňáka
Gegrillter Thunfisch-Steak

Dorade mit Schmalzbutter
Nachzahlung nach Gewicht 5,-Kč / 10g

DORADA CON ENSALADA 250g
pečená pražma s čerstvým salátem (ledový salát,
cherry rajčátka, paprika), olivovým olejem a
zakysanou smetanou
: doplatek dle váhy 10 g = 5 Kč
Dorade mit frischer Salat (Salat, Tomaten, Paprika),
Olivenöl und Sauerrahm
Nachzahlung nach Gewicht 5,-Kč / 10g

ATÚN CON CREMA

200g

grilovaný steak z tuňáka podávaný s baby
karotkou a hráškovými lusky ve smetanové
omáčce
Gegrillter Thunfisch-Steak serviert mit BabyKarotten und Erbsen in einer cremigen Sauce

VEGETARIANO
Bezmasá jídla/ Fleischloses Gericht
TAQUITOS CON
ESPINACA 250g
tortilly plněné špenátem, grilovanou
zeleninou, zapečené se sýrem a podávané s
omáčkou Sweet&Chilli.
Zwei Tortilla mit Spinat, gegrillten Gemüse
gefüllt, mit Käse backwaren und mit Sweet-Chili
Sauce servieren.
česky
»
německy

BURITOS
250g
Přeložit

QUESADILLA ARDIENTE

tortilla plněná grilovanou zeleninovou směsí,
fazolemi a žampiony, zapečená se sýrem
Eidam

pšeničné tortily plněné třemi druhy sýrů a
Jalapenos papričkami, podáváné se zakysanou
smetanou

Tortilla mit geröstetem Gemüse, Bohnen und
Champignons gefüllt, mit Edamerkäse gebacken

Weizentortillas gefüllt mit dreierlei Käse und
Jalapenos Paprika, serviert mit Sauerrahm

RISOTTO VEGETARIANO 300g
rýže s grilovanou cuketou, lilkem, paprikou a
pórkem podávaná se sýrem Parmasan
Reis mit gegrillten Zucchini, Auberginen, Paprika
und Lauch serviert mit Parmesan-Käse

