Jídelní lístek

Předkrmy
75 g Gratinovaný kozí sýr na trhaném salátku s medem a
vlašskými ořechy
175,-

Polévky
0,25l Česnečka s krutony a sýrem

55,-

0,25l Poctivá zelňačka

55,-

0,25l Dle denní nabídky

55,-

Bezmasá jídla
120 g Smažený sýr s hranolky a domácí tatarkou

175,215,-

250 g Palačinky zapékané špenátem a brynzou

165,205,-

200 g Tagliatelle s pravými hříbky a parmezánem

210,-

Velké saláty
Caesar salát s kuřecím masem, ančovičkovým dresinkem,
krutony a parmazánem
170,195,-

Volská tlama (lahůdkový salát z hovězího uzeného jazyka,
podávaný s opečeným chlebem)
180,Řecký salát

165,-

Speciality z Koliby
300 g Halušky s brynzou

155

300 g Halušky se zelím a slaninou

145,-

250 g Špíz z kuřecího masa a vepřového panenky se
slaninou, klobásou, paprikou, cibulí s hranolky

225,-

12 ks Pikantní kuřecí křídla podávané s blue cheese dipem ,
řepíkatým celerem a mrkví, česneková bageta
245,150 g Telecí řízek s vídeňským salátkem

205,255,-

150 g Telecí líčka na červeném víně s bramborovo –
celerovým pyré

245,-

200 g Hovězí pfeffer steak, brambor Grenaille

285,-

200 g KOLIBA Burger
(hovězí maso, cheddar, slanina, jalapenos, červená
cibule), podáváme s našim originálním dipem,
rukolovým salátkem a steakovými hranolky
275,345,-

Hotová jídla
4ks Bramborové knedlíky plněné uzeným masem s
kysaným zelím, cibulka

145,-

150 g Vepřové výpečky s dušeným špenátem a
bramborovým knedlíkem

145,-

150 g Hovězí svíčková na smetaně s karlovarským
knedlíkem a brusinkami

175,-

150 g Hovězí guláš s houskovým knedlíkem

165,-

150 g Španělský ptáček, jasmínová rýže

185,-

Ryby
220 g Pstruh na grilu s bylinkami a citrónem, petrželkový
brambor
215,-

Dětská jídla
80g

Smažený sýr, hranolky

105,145,

80g

Kuřecí řízek, bramborová kaše

110,150,-

100g Svíčková, karlovarský knedlík

125,-

Něco na zub
4ks Topinky s česnekem

45,85,-

4ks Bramboráčky s kyselým zelím
150g Bramborové lupínky s česnekovým dipem
65g Domácí paštika s bylinkami a vinnou redukcí

125,85,115,-

Dezerty
2ks Palačinka s lesním ovocem a šlehačkou

85,135,-

120g Horké maliny se zmrzlinou

75,-

75g Čokoládový dortík s marinovanými švestkami,
zakysanou smetanou a vanilkovou strouhankou

95,-

