Chuťovky k pivu i vínu
 Tataráček s tvarůžky a smaženými topinkami připravený
podle vlastní receptury - 2 ks
89, Hermelín naložený s česnekem, chilli, kysané zelí
a chléb
89, Mlsné masové prkénko – uzená krkovička, klobáska,
anglická a šunka, pečivo
129, Mlsné sýrové prkénko, tvrdé a zrající sýry se zeleninou,
pečivo
129, Topinka s kuřecími nebo vepřovými nudličkami na
zelenině posypaná čerstvou cibulkou 2 ks
129,Polévky 0,4 l
 Česnečka se sýrem a krutony
 Česnečka s tvarůžky a krutony
 Poctivý silný vývar s masíčkem, nudlemi a zeleninou
podávaný v kameninové misce
 Domácí gulášovka z hovězího masíčka s bramborem a
sladkými paprikami podávaná v kotlíku

45,45,45,69,-

Saláty z čerstvé zeleniny jako hlavní chod
 s filírovaným kuřecím prsíčkem a lehkým bylinkovým
dressingem
135, s olivami, balkánským sýrem a kuřecími kousky se
sladkokyselou zálivkou
135, se smaženými kuřecími nudličkami a pikantním
dressingem
135,Speciality Koliba pro velké jedlíky
 Dřevorubecký řízek 400 g
- Kuřecí řízek plněný slaninkou a tvarůžky
- Smažený kuřecí řízek plněný šunkou a sýrem

195,195,-

 Bramboráková pyramida – 2 ks steaků (kuřecí a vepřový)
prokládaných bramboráky a sypaných sýrem 300 g 195, Gurmánská jehla – panenka, kuřecí, slanina, paprika,
červená cibule a zelenina 300 g
215, Hromada mini řízečků z kuřecího nebo vepřového masa
s příchutí česneku, chléb, okurky, 2 studené omáčky dle
výběru
300g
176,450g
239, Bramborový košík plný masíčka, zeleninka, 2 druhy
studených omáček
209, Mísa mini řízečku s kuřecího masa v bramborovém těstě
450g
239,Bramboráky a krajové speciality
 Bramborák s kuřecí nebo vepřovou směsí
sypaný sýrem
 Kuřecí nebo vepřový Ondráš
 Bramboráčky zapečený s hermelínem
 Bramboráčky zapečené s nivou
 Bramboráčky zapečené s tvarůžky
 Halušky se zelím a uzeným masem
 Halušky s bryndzou a špekem

139,119,119,119,129,119,119,-

Vaše oblíbené kapsy a steaky
139,Vyberte si z kuřecího nebo vepřového masa. Kapsu možno
připravit přírodní nebo smaženou, ingredience Vám dle přání
obměníme.
 Steak / kapsa s anglickou, balkánem a česnekem
 Steak / kapsa se šunkou, hermelínem a žampiony
 Steak / kapsa s anglickou, tvarůžkem a cibulí
 Steak / kapsa se šunkou, broskví a sýrem

 Steak / kapsa se šunkou, nivou a olivami
 Steak / kapsa se šunkou a sýrem

Vaše oblíbené
 Špagety s kuřecím masem a jemnou sýrovou
omáčkou
 Rizoto s kuřecím masem a zeleninou
 Gratinovaná brokolice

119,119,89,-

Variace z kuřecích prsíček
119, Restované kuřecí kousky s anglickou a kukuřicí
 Smetanové soté se šunkou a pórkem
 Tradiční smažený řízek

Variace z vepřové kotlety
119, Medailonky zapékané s rajčaty a balkánem
 Nudličky ve smetanové omáčce s nivou
 Tradiční smažený řízek

Panenka a roštěná
 Filírovaná panenka s pepřovou omáčkou
 Grilované panenské medailonky v anglické slanině
 Steak z roštěné se šunkou a sázeným vejce
 Nudličky z roštěné na slanině a žampionech

169,169,189,189,-

Kuřecí masíčko nebo vepřové masíčko
 Kuřecí nebo vepřové jehly
(slanina, klobáska, cibule)
 Kuřecí nebo vepřové nudličky restované
na žampionech
 Jeníkův mls (kuřecí, vepřové kousky, anglická,
kukuřice)
 Kuřecí nebo vepřové od maminky
(nudličky v těstíčku, sýrová omáčka)

169,139,139,139,-

 Kuřecí nebo vepřové soté Koliba (nudličky, pórek, šunka,
139,smetana)
Smažené sýry
 120 g Eidam
 120 g Eidam se šunkou
 120 g Hermelín
 120 g Hermelín se šunkou
 5 ks Tvarůžky
 5 ks Tvarůžky s anglickou
 300 g Sýrová jehla (eidam, hermelín, niva)

89,99,89,99,108,118,144,-

Dezerty
 Vanilková zmrzlina s horkými malinami, šlehačkou a
polevou
 Čokoládová zmrzlina s broskvemi, vaječným likérem,
šlehačkou a polevou
 Teplý štrúdl s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou
a polevou
 Palačinky s ovocem a šlehačkou

85,75,75,99,-

Přílohy a přílohové saláty 300 g
 Vařené brambory
 Šťouchané brambory (A7)
 Opékané brambory
 Hranolky
 Americké brambory
 Krokety
 3 ks domácí bramboráčky
 Chléb / toasty
 Topinky s česnekem
 Grilovaná zelenina
 Okurkový salát
 Rajčatový salát
 Šopský salát
 Rýže
 Ošatka pečiva

39,39,39,39,39,39,36,8,12,69,44,44,59,39,29,-

Studené omáčky 60 g
 Domácí tatarská omáčka
 Ďábelská omáčka
 Sýrová omáčka
 Kečup

19,23,29,19,-

Pivečko
 Ostravar 12° Stella Artois 12°
 Staropramen tmavý ležák ve skle
 Staropramen Cool ve skle
 Staropramen nealko ve skle
 Stella Artois nealko

0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,3 l

29,18,29,29,29,25,-

Nealko 0,25 l ve skle

 Pepsi, Pepsi Light
29, 7Up, Mirinda
29, Evervess tonic klasik, zázvor
29, Juice Toma
29,(jahoda, pomeranč, multivitamin, černý rybíz, jablko)
 Toma Natura jemně perlivá, neperlivá
 Ledový čaj Lipton
0,5 l
 Semtex
0,2 l
 Redbull

29,29,30,60,-

Teplé nápoje
 Segafredo
- Turecká káva
- Espreso
- Cappuccino
- Latté
- Vídeňská káva
- Alžírská káva
 Mražená káva s vanilkovou zmrzlinou
 Čaj (černý, ovocný, zelený)
 Šlehačka
 Smetánka
 Med

29,29,36,36,36,43,43,29,7,3,3,-

Víno
 Veltlínské zelené
 Frankovka
 Svařené víno
 Bílé značkové víno
 Červené značkové víno

0,20 l
0,20 l
0,20 l
0,75 l
0,75 l

36,36,40,220,220,-

 Bohemia sekt
 Metropol
 Cinzano bianco
(pouze na objednávku)

0,70 l
0,10 l
0,10 l

250,31,43,-

Alkohol 0,04 l
 Rum
 Zelená
 Griotka
 Myslivec
 Becherovka
 Fernet, Fernet citrus
 Jelínková hruška Premium
 Captain Morgan (Jamaica rum)
 Vodka Smirnoft
 Vodka Finlandia
 Jelínková slivovice bílá 45%
 Jägermaister
 Beefeater gin
 Tullamore Dew
 Metaxa *****

25,25,25,28,30,30,30,32,32,40,40,42,42,46,46,-

