Empír Steak | Letňany
S odkazem na další nařízení vlády bude restaurace v těchto dnech do odvolání zavřena.
O skvělé jídlo a lahodné nápoje ale nepřijdete.
Připravili jsme pro vás ROZVOZY, nebo možnost vyzvednutí přímo v místě restaurace z OKÉNKA.
Objednávat můžete během obědů z poledního menu a po zbytek dne ze stálého lístku. Nabídneme Vám také pivo a
limo s sebou do PET lahví či džbánků.
Objednávky na tel: 773237684
Rozvoz:
Letňany a blízké okolí (po domluvě) + 30,při objednávce nad 200,- rozvoz zdarma
Balení:
jídlo vám zabalíme s sebou do krabičky za 10,- nebo do vašich nádob
Bližší info a novinky sledujte nejlépe na Facebooku (EMPÍR steak Letňany), nebo na našich stránkách
www.empirsteak.cz v sekci „polední nabídky“.

POLEDNÍ NABÍDKY

Pondělí

Čočková s uzeninou 12,-/38,-

30.3.2020

130g Vepřová KOTLETA po maďarsku,dušená rýže 108,150g Kuřecí maso ala GYROS,hranolky,tzatziky 118,150g Grilovaný vepřový STEAK se šunkou a sázeným vejcem,restované brambory 118,-

Úterý

Hovězí vývar Bača s masem a těstovinami 12,-/38,-

31.3.2020

130g Hovězí SVÍČKOVÁ pečeně na smetaně,houskové knedlíky,brusinkový terč 108,150g Vepřová JÁTRA po anglicku,hranolky,tatarka 108,150g KUŘECÍ prsa ve slaninové krustě s tomatovým dipem,pečené brambory 118,-

Středa

Frankfurtská s párkem 12,-/38,-

1.4.2020

150g Masová slovácká BAŠTA,škvarkové bramborové placky 108,150g Grilovaná KUŘECÍ prsa na rozmarýnu,americký dip,hranolky 118,150g Smažený STUDENTSKÝ řízek,šťouchané brambory 108,-

Čtvrtek

Boršč 12,-/38,-

2.4.2020

130g Hovězí GULÁŠ Petra Voka,špekové knedlíky 108,150g KUŘECÍ prsa na fazolových luskách se slaninou a saturejkou,krokety 118,150g Sekaný ruský BIFTEČEK se sázeným vejcem,šťouchané brambory 108,-

Pátek

Česnečka s krutony 12,-/38,-

3.4.2020

130g Vepřové VÝPEČKY,selské zelí,houskové knedlíky 108,150g Kuřecí STEAK s poličanem a zapečený hermelínem,rozšlápnuté brambory 118,150g Smažená medvědí TLAPA,šťouchané brambory,okurka 118,-

Dobrou chuť přejeme 
Polední nabídky podáváme od 10:30 do 14:00, nebo do vyprodání.

Empír Steak | Letňany

STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK
Po poledních nabídkách

Předkrmy, něco k pivečku
Bramboráček s uzeninou a kysaným zelím

69,-

Nakládaný hermelín s feferonkou, pečivo

69,-

Masitá domácí vepřová tlačenka s cibulí, pečivo

59,-

Klobása na černém pivu a medu (hořčice a křen), pečivo

79,-

Polévky

Dle denní nabídky

38,-

Bezmasá jídla
150g

Smažený eidam, tatarka

85,-

120g

Smažený zrající hermelín, tatarka

95,-

120g

Grilovaný zrající hermelín, brusinky

95,-

Saláty 250g
Empír salát (míchaná zelenina,kuřecí maso,niva..)

139,-

Míchaný zeleninový salát s grilovaným sýrem camembert, brusinky

139,-

Coleslaw salát

45,-

Že by hotovka …?
Dle denní nabídky

129,-

Od našich KUŘÁTEK 200g
Kuřecí steak Argentina zapečený hermelínem a brusinkami

146,-

Kuřecí prsa v česnekové marinádě s opečenou slaninou

146,-

Od našich PRASÁTEK
Grilovaná krkovice na černém pivu s medovou chutí
158,193,-

200g
300g

Vepřová kotleta (b.k.) po staročesku marinovaná se sázeným vejcem
200g

148,-

300g

183,-

200g

Grilované vepřové MEDAILÓNKY s bylinkovým máslem

158,-

EMPÍR koutek
Kuřecí řízek ONDRÁŠ (v domácím bramboráku), salát coleslaw
Věž Empír (bramboráčky,kuřecí,angl.slanina,čedar,červená cibulka..)
Grilovaný sýr CAMEMBERT v BRAMBORÁKU, salát coleslaw
400g Vepřové a kuřecí MINIŘÍZEČKY s okurkou a hořčicí
500g Vykostěné KOLENO na pivu a medu (křen,hořčice a chléb)

168,168,168,239,178,-

Od našich BÝČKŮ (plemene Bradford, Black Angus)
Jídlo má svůj čas … a proto připravujeme způsobem pro zachování jedinečné chuti daného masa 
Ball Tip steak
259,359,-

200g
400g

(hovězí špička ořechu … je velice libová část hovězí kýty a jemné chuti)

Rump steak
259,359,-

200g
400g

(hovězí vnitřní špalík … vyzrálé libové maso z květu kýty)

Striploin steak s omáčkou 7 PEPŘŮ
279,379,-

200g
400g

(šťavnaté a částečně prorostlé maso ze středu nízkého hovězího roštěnce)
180g

BURGER z vyzrálého hovězího krku a steakové hranolky

189,-

(se sýrem, slaninovými cripsy, salátem, vejcem, máslová bulka …)
150g

BURGER s grilovaným kuřecím a steakové hranolky

189,-

(se sýrem, slaninovými cripsy, salátem, vejcem, máslová bulka …)

Příprava jídel a její doba, závisí převážně na druhu masa, odstavení a jeho zvolené úpravě…

Přílohy a dresinky
Rozšlápnutý brambor s bylinkovým dresinkem
Restované brambůrky se slaninou a cibulkou
Domácí bramboráčky
Steakové hranolky
Fazolové lusky se saturejkou na anglické slanině
Šťouchané brambory s cibulkou
Chléb
Omáčky a dresinky
(7 pepřů, tmavého piva a medu,bluecheese)
Bylinkové máslo
Tatarka, kečup,hořčice

40,45,45,40,45,40,20.30,30,20,-

!!! Facebook: EMPÍR steak Letňany, www.empirsteak.cz, info@empirsteak.cz, tel. 283921729

