
PIKNIK OD VEVERKY

SENDVIČE A BAGETY:
(Bagetu či sendvič rozdělujeme na dva kusy)

Vegetariánské
   2ks Sendvič/bageta se smetanovým sýrem, pažitkou, rajčetem 

a ledovým salátem (1a,3,7)              79,-

   2ks Sendvič/bageta se sýrem Halloumi, tapenádou ze sušených rajčat, 

ledovým salátem, avokádem a majonézou (1a,3,7,10,12)  99,-

   2ks Sendvič/bageta s mozzarellou, pesto majonézou, rajčaty

 a salátem (1a,3,7,8c,10,12)  89,-

Veganské
   2ks Sendvič/bageta s cizrnovým hummusem v tmavém toustovém 

chlebu se sušenými rajčaty a rukolou (1a,3,7,11)  89,-

   2ks Sendvič/bageta se smetanovým sýrem, rukolou, pečenou paprikou, 

pečenou cuketou a hlívou ústřičnou (1a,3,7)  89,-

Masové
   2ks Sendvič /bageta „šunka sýr“ se šlehaným máslem, nakládanou 

okurkou, rajčetem a rukolou (1a,3,7,10,12)   79,-

   2ks Roastbeef sendvič/bageta s majonézou, rajčetem, cibulí

 a salátem (1a,3,6,7,10,12)   89,-

   2ks Kuřecí sendvič/bageta se slaninou, majonézou, rajčetem 

a salátem (1a,3,7,10,12)   85,-

   2ks Senvič/bageta s krevetovým koktejlem, avokádem, salátem, 

majonézou a řeřichou (1a,2,3,7,10,12) 120,-

   2ks Sendvič/bageta s tuňákem, kapary, olivami, majonézou, rajčetem, 

okurkou a salátem (1a,3,4,7,10,12)   99,-
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CHLEBÍČKY:
   1ks Chlebíček šunka-sýr s lehkým bramborovým salátem s majonézou,

vajíčkem, nakládanou okurkou a rajčetem (1a, 3,7,10,12)   55,-

   1ks Hermelínový chlebíček s máslem, vlašskými ořechy, brusinkami,

rukolou a ředkvičkou (1a,3,7,8c)   59,-

   1ks Roastbeefový chlebíček s cibulí, rajčetem, majonézou 

a petrželkou (1a,3,6,7,10,12)   65,-

   1ks Chlebíček se sardelovou pěnou, citrónem, salátem a pažitkou (1a,3,4,7,10,12)   49,-

   1ks Smaženkový chlebíček se smaženým vejcem, hořčicí, 

nakládanou okurkou, ředkvičkou, piniemi a řeřichou (1a,3,7,10,12)   45,-

JEDNOHUBKY:
   1ks Dle Vašeho výběru v ceně 35 ,-/ks.

Vepřová panenka plněná švestkou a horčičnou omáčkou 

na opečeném toustu (1a,2,3,7,10,12)

Domácí bramborové chipsy se sýrovou omáčkou (7,9)

Rajčatová bruschetta s bazalkou na opečeném toustu (1a,3,7)

Avokádové quacamole s tortillovými chipsy (1a)

Zeleninové tyčinky se sýrovou omáčkou (7,9)

Marinované olivy (-)

Plněná šunková rolka s křenovou šlehačkou (7,12)

Česnekovo-sýrová kanapka (1a,3,7)

Kanapka s uzeným sýrem a paprikovou klobásou (1a,3,7)

Lilková rolka plněná kozím sýrem, sušeným rajčetem a bazalkou (7)

Lososová kanapka (1a,3,4,7,10,12)

Kachní jarní závitek s houbami a zeleninou (6,11)

Caprese – špíz z cherry rajčátka s mozzarellou a bazalkovým pestem (7,8c)

Veškeré informace a rezervace na tel. 603 781 997, 223 000 223

Restaurace U Veverky

Na rohu Eliášovy a Jaselské ulice v Praze 6-Bubenči

Na zdraví a na ocásek



TORTILLY:
(Tortilla je rozdělena na dvě poloviny)

   2ks Tortilla s uzeným lososem, rajčetem, česnekovou majonézou, 

ledovým salátem, cibulí acizrnovým hummusem (1a,3,4,7,10,12) 125,-

   2ks Tortilla se slaninou, vařeným vejcem, kaparovou majonézou, 

rajčetem, salátem a cibulí (1a,3,7,10,12) 135,- 

   2ks Tortilla s křupavými kousky kuřecích prsou, ledovým salátem,

pikantní chipotle majonézou, avokádem, paprikou 

a okurkou (1a,3,7,10,12) 125,-

  2ks Tortilla s pečeným kozím sýrem, hummusem s mátou, sušenými

rajčaty, pečeným lilkem, slunečnicovým semínkem 

a řeřichou (1a,7,11) 129,-

ZELENINOVÉ SALÁTY, TĚSTOVINOVÉ SALÁTY 
A ZELENINA NA JINÉ ZPŮSOBY:
   1kg Míchaný, šopský s nakládaným balkánským sýrem, 

řecký salát s ovčím sýrem Feta (7,10,12) 629,-

   1kg Grilovaná zelenina (lilek, cuketa, papriky, rajčata, 

cibule a česnek) (7) 629,-

   1kg Rajčata s trhanou mozzarelou a bazalkovým pestem (7,8c) 599,-

   1kg Studený těstovinový salát se zeleninou a bylinkovým 

dipem (????) 549,-

 10ks Špízky z mozzarely a cherry rajčátek (7,8c)            400,-

   1kg Syrové zeleninové hranolky (bíla ředkev, okurky, papriky, 

mrkev, řapíkatý celer) (3,7,10,12) 350,-

   1kg Zelný salát se strouhaným křenem (12) 260,-

OVOCE:
   1ks Nakrájený červený meloun (-) 250,-

   1ks Mísa z melouna Cantalupe  (-) 250,-

   1kg Ovocná mísa dle Vašeho výběru (-)             300,-

SLADKÉ OBČERSTVENÍ:
   1ks Mrkový dort s vlašskými ořechy a mascarpone krémem (-)   45,-

   1ks Banánový chlebíček  (1a,3,7)   35,-

   1ks Bábovka (1a,3,7)   25,-

   1ks Makový koláč (1a,3,7)   29,-
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   1ks Brownies (1a,3,7,8c)   35,-

   1ks Čokoládové cookies (1a,3,7)   25,-

   1ks Čokoládový nebo borůvkový muffin (1a,3,7)   25,-

   1ks Jablečný závin (1a,3,7,12)   25,-

   1ks Cupcake (1a,3,7)   25,-

   1ks Špíz jahod v čokoládě (7)   25,-

PRO DĚTI:
   1ks Šlehaný borůvkový nebo jahodový tvaroh (7)

   1ks Ovocné pyré s praženými vločky s jogurtem (1a,7)

   1ks Francouzské tousty (1a,3,7)

   1ks Chia semínka sjogurtem, jahodami, mango pyré (7)

   1ks Jahody s jogurtem a vločkami (1a,7)             
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