
Polévky
Vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi (1,3,9) 39,- Kč
Česneková polévka s topinkou, sýrem a uzeným masem (1,3,7) 39,- Kč

Hotová jídla
450g Pečená kachna po Staročesku, zelí, knedlík (1,3,7,9) 229,- Kč
220g Svatební svíčková na smetaně, brusinky, knedlík (1,3,7,9,10,12) 169,- Kč
200g Zabíjačkové výpečky, zelí, knedlík (1,3,7,9,12) 169,- Kč
220g Zapékaná kachna v zelí po Bavorsku, knedlík (1,2,7,9) 169,- Kč
200g Smažený sýr, hranolky, tatarka (1,3,7) 169,- Kč
200g Smažený kuřecí řízek, vařený brambor (1,3,7) 169,- Kč
200g Smažený vepřový řízek, vařený brambor (1,3,7) 169,- Kč
300g Řecký salát se sýrem, olivami a dresingem (7) 169,- Kč

Myslivecké kančí speciality

250g Pikantní myslivecký gulášek (jelen, kanec) s červeným vínem po sedmihradsku,houskový 
knedlík (1,3,7,10,12) 179,- Kč

250g Kančí pečínka na česneku a rozmarýnu, zelí, knedlík (1,3,7,9,12) 229,- Kč
250g    Kančí pečínka na smetaně, brusinky, knedlík (1,3,7,9,10,12) 229,- Kč
250g Kančí pečínka se šípkovou omáčkou, knedlík (1,3,7,9,12) 229,- Kč
300g Smažené kančí řízečky z kýty na česneku, velká zeleninová obloha (1,3,7) 289,- Kč
300g Medailonky z kančí kýty, grilované se slaninou, brusinkami a cherry, 

velká zeleninová obloha          289,- Kč
300g Grilovaný kančí steak s domácí slaninou a cibulí,  na portském víně, 

velká zeleninová obloha      289,- Kč

Speciality
300g Grilovaný Beefsteak, velká zeleninová obloha 299,- Kč
300g Grilované medailonky ze svíčkové, velká zeleninová obloha 299,- Kč
300g Smažené řízečky ze svíčkové, velká zeleninová obloha 299,- Kč
300g Vídenské smažené telecí řízečky, velká zeleninová obloha (1,3,7) 299,- Kč
300g Grilovaná krkovice po Buchlovsku, velká zeleninová obloha 249,- Kč
300g Grilovaný kuřecký steak s parmezánem, velká zeleninová obloha (7) 249,- Kč

250g Přílohy (hranolky, opékaný brambor, vařený brambor, bramborový salát, pečivo)  35,- Kč

Čísla za pokrmy označují jednotlivé alergeny, které jsou obsaženy v daném pokrmu,                          
dohledání v seznamu,  na vyžádání u obsluhy      

Restaurant u Buchlovského zámku           Telefon: +420 572 595 172, 608 721 543, 774 332 114 
Kostelní 19                                                                             E-mail: info@restaurace-buchlovice.cz
687 08 Buchlovice                                                                      Web: www.restaurace-buchlovice.cz


