
PRO VELKÉ SKUPINY
Veškerá jídla si můžete nadefinovat dle vlastní potřeby.

Pečivo, přílohy, omáčky a ostatní doplňky k jídlům jsou již započítány v ceně.

PEČENÁ MASA A SPECIALITY Z GRILU:
   1kg Šunka od kosti             549,-

   1kg Pečená vodňanská krůta 549,-

   1kg Staročeská pečená husa 549,-

   1kg Dozlatova pečené sele 549,-

   1kg Pečená vepřová krkovice 599,-

  1 ks  Kukuřičné kuře                                      320,-

MASOVÉ A SÝROVÉ MÍSY:
   5kg Fošna plná masa dle vlastního výběru          4500,-

   1kg Variace francouzských sýrů, zdobená hroznovým vínem          1800,-

   1kg Sýrová mísa z českých sýrů dle vlastního výběru, 

zdobená hroznovým vínem 875,-

   1kg Masová mísa zdobená feferonkami, nakládanými cibulkami 

a beraními rohy 875,-

   1kg Roastbeefová mísa z nízkého roštěnce           1200,-

CHLEBÍČKY:
   1ks Chlebíček šunka-sýr s lehkým bramborovým salátem s majonézou,

vajíčkem, nakládanou okurkou a rajčetem   55,-

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

rukolou a ředkvičkou   59,-

   1ks Roastbeefový chlebíček s cibulí, rajčetem, majonézou a petrželkou

   1ks Chlebíček se sardelovou pěnou, citrónem, salátem a pažitkou   49,-

   1ks Smaženkový chlebíček se smaženým vejcem, hořčicí, 

nakládanou okurkou, ředkvičkou, piniemi a řeřichou   45,-
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JEDNOHUBKY:
   1ks Dle Vašeho výběru  - studené jednohubky za 35 Kč/ks a teplé za 45 Kč/ks.

Studené

Vepřová panenka plněná švestkou a horčičnou omáčkou na opečeném toustu 

Domácí bramborové chipsy se sýrovou omáčkou

Rajčatová bruschetta s bazalkou na opečeném toustu

Avokádové quacamole s tortillovými chipsy

Zeleninové tyčinky se sýrovou omáčkou

Marinované olivy 

Plněná šunková rolka s křenovou šlehačkou

Česnekovo-sýrová kanapka

Kanapka s uzeným sýrem a paprikovou klobásou

Lilková rolka plněná kozím sýrem, sušeným rajčetem a bazalkou

Lososová kanapka

Kachní jarní závitek s houbami a zeleninou

Caprese – špíz z cherry rajčátka s mozzarellou a bazalkovým pestem

Teplé

Smažený jarní závitek s krevetami

Masová koule z mletého hovězího s parmezánem, rozmarýnem a piniemi 

s BBQ omáčkou

Kajenské krevety s mango čatní 

Kuřecí špíz s jerk marinádou a sladkým batátem

Smažená jalapeňo paprička plněná modrým sýrem

Tradiční bramboráček s kysaným zelím a slaninou

Rýžová kroketa s koriandrem a indickou jogurtovou omáčkou

Pečená klobáska s křenovou šlehačkou

„Fish and chips“ s kaparovou remuládou

Tuňákový jarní závitek se zázvorovou omáčkou a wasabi majonézou 

Smažené cibulové kroužky s jerk majonézou

VÝBĚR Z NAŠICH TATARÁKŮ:
500g Náš namíchaný tatarský biftek 765,-

500g Namíchaný lososový tataráček 895,-

500g Namíchaný brynzový tataráček 695,-
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CHUŤOVKY POD PIVKO:
500g Moravské uzené 399,-

500g Jelení šunka s rybízovou zavařeninou   699,-

500g Uzené matjesy   495,-

500g Šunková tlačenka 445,-

500g Výpečková pomazánka 495,-

   5ks Utopencový salát 245,-

   5ks Nakládaný hermelín 545,-

   5ks Smažené mexické jalapeňos 125,-

   1kg Kančí paštika naší výroby s brusinkami            890,-

 10ks Bramboráčky z lívanečníku 150,-

500g Uzený hovězí jazyk 475,-

MINIBURGERY:
   1 ks Cheeseburger – mletý hovězí krk, majonéza, kečup, nakládaná 

okurka, sýr, slanina  65,-

   1 ks Chipotle burger – mletý hovězí krk, chipotle majonéza, jalapeňos, 

pečená slanina, čedar, rajče  69,-

   1 ks Rasta burger – kuřecí stehna v jerk marinádě, mango-cibule,

citrónová majonéza, rajče, křupavá cibule  69,-

   1 ks Pašík burger – trhaná selečí plec s BBQ omáčkou, cibulová

marmeláda, česneková majonéza, sýr ementáler  69,-

   1 ks Halloumi burger – Pečené halloumi, pesto majonéza, 

tapenáda ze sušených rajčat, rukola  69,-

   1 ks Italský burger – Grilovaná kuřecí prsa, slanina, rajče,

mozzarella, pesto majonéza, ledový salát 69,-

   1 ks Royal blue burger – mletý hovězí krk, modrý sýr, hlíva ústřičná, 

slanina, řeřicha, rajčatové čatní, majonéza 69,-
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MASOVÉ POKRMY:
   1kg Vykostěné vepřové koleno 269,-

   1kg Smažené telecí řízečky 999,-

   1kg Smažené kuřecí mini řízečky 695,-

   1kg Smažené mini řízečky 795,-

10por.Hovězí guláš z kližky či hovězího krku           1690,-

500g Marinovaná kuřecí křidélka 199,-

   1kg Marinované kuřecí paličky 399,-

   1kg Pečená vepřová žebra 299,-

   3kg Kuřecí roláda plněná šunkou a sýrem          1200,-

 10ks Pečené či smažené mini karbanátky            400,-

 10ks Špízky z vepřové panenky ve slaninovém župánku (150g)           1190,-

 10ks Kuřecí špízky marinované ve švestkovém víně (150g)            890,-

   1kg Marinovaná vepřová panenka na červeném pepři a cukru          1090,-

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

řecký salát s ovčím sýrem fetta  629,-

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

cibule a česnek) 629,-

   1kg Špagety s cherry rajčátky, rukolou, bazalkovým pestem 

a strouhaným parmazánem 629,-

   1kg Rajčata s trhanou mozzarelou a bazalkovým pestem 599,-

   1kg Studený těstovinový salát se zeleninou a bylinkovým dipem 549,-

 10ks Špízky z mozzarely a cherry rajčátek            400,-

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

mrkev, řapíkatý celer) 350,-

   1kg Zelný salát se strouhaným křenem 260,-

BRAMBOROVÉ SALÁTY:
   3kg Domácí bramborový salát           1200,-

   3kg Moravský bramborový salát s okurkou a cibulí           1200,-

   3kg Americký bramborový salát s řapíkatým celerem, 

dijónskou hořčicí, olivovým olejem, zakysanou smetanou,

koriandrem, majonézou a avokádem           1290,-

   3kg Vídeňský bramborový salát           1200,-
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SPECIALITY:
   1kg Carpaccio ze svíčkové s pestem, parmazánem, olivami, 

mořskou solí a citrónem           1599,-

   1kg Carpaccio z tuňáka žlutoploutvého na ledovém salátu 

s píniovými oříšky           1699,-

   1kg Parmská šunka na rukolovém salátku s hoblinami parmazánu 

a čerstvými fíky                         1290,-

500g Plátky uzeného lososa s vejcem, červenou cibulkou 

a čerstvým koprem           1290,-

OVOCE:
   1ks Nakrájený červený meloun 250,-

   1ks Mísa z melouna Cantalupe 250,-

   1kg Ovocná mísa dle Vašeho výběru            300,-

SLADKÉ POHLAZENÍ:
   1ks Šiška jablečného závinu s rozinkami            400,-

500g Kapsy z ananasu plněné mascarpone s mátovým cukrem,

 zakysanou smetanou a jedlým květem 500,-

   1kg Čerstvé jahody s mátou a pomerančovým likérem 500,-

500g Medové mascarpone s hoblinami čokolády 500,-

   1kg Zapečené palačinky  s tvarohem a rozinkami 500,-

   1ks Variace minidezertů   49,-

(mrkvový dort, banánový závitek, brownies, kokosový pudink, tiramisu, 

jablečný crumble, cheesecake, čoko kostka, ovocný košíček, ořechový košíček, 

citrónové madlenky, jahodový špíz nebo ananasový špíz v čokoládě, čokoládový mouse,

čokoládový lanýž)
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PŘIDEJTE SI:
Pečivo, přílohy, omáčky a ostatní doplňky k jídlům jsou již započítány v ceně.

Čerstvý kváskový chléb

Domácí houstičky

Francouzská světlá či tmavá bageta

Znojemské okurky

Strouhaný čerstvý křen

Plnotučná a krémžská hořčice

Feferonky

Beraní rohy

Olivový olej, čerstvá cibulka a ocet

Tatarská omáčka

Mango & chilli omáčka

BBQ omáčka

Sweet & chilli omáčka 

Omáčka z modrého sýra

Dijónský dip

Jogurtovo-česnekový dip

Domácí houskový knedlík

Domácí bramborový knedlík

Domácí špekový knedlík

Domácí karlovarský knedlík

Domácí chlupatý knedlík 

Červené, bílé nebo studené kysané zelí

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


	PRO VELKÉ SKUPINY
	Veškerá jídla si můžete nadefinovat dle vlastní potřeby.
	Pečivo, přílohy, omáčky a ostatní doplňky k jídlům jsou již započítány v ceně.
	PEČENÁ MASA A SPECIALITY Z GRILU:
	MASOVÉ A SÝROVÉ MÍSY:
	CHLEBÍČKY:
	JEDNOHUBKY:
	Studené
	Domácí bramborové chipsy se sýrovou omáčkou
	Teplé
	Smažený jarní závitek s krevetami
	VÝBĚR Z NAŠICH TATARÁKŮ:
	CHUŤOVKY POD PIVKO:
	MINIBURGERY:
	MASOVÉ POKRMY:
	ZELENINOVÉ SALÁTY, TĚSTOVINOVÉ SALÁTY
	A ZELENINA NA JINÉ ZPŮSOBY:
	BRAMBOROVÉ SALÁTY:
	SPECIALITY:
	OVOCE:
	SLADKÉ POHLAZENÍ:
	PŘIDEJTE SI:
	Pečivo, přílohy, omáčky a ostatní doplňky k jídlům jsou již započítány v ceně.
	Čerstvý kváskový chléb

