
Naše veškeré pokrmy mohou obsahovat alergeny 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
Podrobný seznam alergenů Vám poskyzne obsluhující personál.

Restaurace Albína

Jídelní lístek

         Předkrmy
č.

101 100g Tlačenka s cibulí 34 ,- Kč

102 1 ks Utopenec 34 ,- Kč

103 1ks Párky 30 ,- Kč

104 1 ks Nakládaný hermelín 60 ,- Kč

105 Hemenex 60 ,- Kč
(50g šunka nebo slanina, 3 vejce, okurka)

106 100g Obložená mísa 70 ,- Kč
(šunka, salám, sýr, zeleninová obloha)

107 300g Velká obložená mísa 190 ,- Kč
(šunka, salám, sýr, zeleninová obloha)

108 150g Tatarský biftek, 4ks topinek 190 ,- Kč
  POUZE NA OBJEDNÁVKU -  24 HODIN  PŘEDEM

      Nepravidelně v nabídce
č.

110 150g Pikantní hovězí guláš, bramboráčky 175 ,- Kč  

112 150g Svíčková na smetaně, houskový knedlík, šlehačka, brusinky 175 ,- Kč

       Ryby
č.

115 250g Pstruh na kmínu, citrón, obloha 190 ,- Kč
( za každých 10g účtujeme 3 kč )

116 250g Prtruh po mlynářsku, citrón, obloha 190 ,- Kč
( za každých 10g účtujeme 3 kč )



       Kuřecí maso
č.

120 150g Smažený kuřecí řízek, obloha 130 ,- Kč  *

121 150g Smažené nugety v cornflake, sladká chilli omáčka, obloha 160 ,- Kč  *

122 150g Přírodní kuřecí plátek na másle 160 ,- Kč  *

124 150g Kuřecí plátek se šunkou a hermelínem, obloha 160 ,- Kč  *

125 150g Pikantní kuřecí kousky se zeleninou, obloha 160 ,- Kč
( paprika, cibule, pórek, žampiony,chilli )

126 150g Kuřecí prsíčka na žampionech, obloha 160 ,- Kč  *

127 150g Marinované kuřecí kousky s arašídy, obloha 160 ,- Kč  *

( * - možnost poloviční porce, 70% z ceny )

      Vepřové maso
č.

130 200g Vepřová krkovice na žampionech, obloha 180 ,- Kč

131 200g Vepřová krkovice s pepřovou omáčkou, obloha 180 ,- Kč

132 200g Vepřová krkovice se sázeným vejcem, obloha 180 ,- Kč

133 200g Pikantní nudličky z krkovice se zeleninou, obloha 180 ,- Kč
( cibule, papřika, rajčata, chilli )

134 200g Vepřová krkovice se slaninou a hermelínem, obloha 180 ,- Kč

135 200g Smažený vepřový řízek z krkovice, obloha 180 ,- Kč

136 150g Medailonky z vepřové panenky, brusinky, obloha 195 ,- Kč

137 150g Medailonky z vepřové panenky na žampionech, obloha 195 ,- Kč



      Bezmasá jídla
č.

140 120g Smažený sýr eidam, obloha 120 ,- Kč  *

141 120g Smažený hermelín 130 ,- Kč

( * - možnost poloviční porce, 70% z ceny )

      Saláty
č.

150 150g Rajčatový salát 40 ,- Kč

151 150g Zelný salát 30 ,- Kč

152 300g 120 ,- Kč

153 300g 120 ,- Kč

154 300g Míchaný salát 110 ,- Kč
( ledový salát, rajče, okurka, paprika, kukuřice, olivy, dresing )

155 300g Řecký salát 120 ,- Kč
( ledový salát, rajče, okurka, cibule, olivy, balkánský sýr )

156 300g 170 ,- Kč
( ledový salát, rajče, okurka, paprika, kukuřice, olivy, dresing )

         Omáčky, dresinky
č.

160 50g Tatarská omáčka 18 ,- Kč

161 50g Sladká chilli omáčka 14 ,- Kč

162 50g Kečup 14 ,- Kč

Šopský salát    (paprika, rajče, okurka, balkánský sýr)

Salát Caprese    (rajče, mozarella, olivy, bazalka )

Míchaný salát + 120g grilované kuřecí maso 



         Přílohy
č.

170 200g Hranolky 40 ,- Kč

171 200g Americké brambory 40 ,- Kč

172 200g Krokety 45 ,- Kč

174 200g Dušená rýže 40 ,- Kč

176 200g Šťouchané brambory s cibulkou a bylinkami 40 ,- Kč

177 1 sk Pečivo 6 ,- Kč

178 1 ks Knedlík 7 ,- Kč

179 1 ks Chleba 4 ,- Kč

         Dezerty
č.

180 Palačinka s džemem – 2 ks, šlehačka 75 ,- Kč

181 Palačinka s nutelou – 2 ks, šlehačka 75 ,- Kč

182 Kopeček zmrzliny ( vanilka, čokoláda, jahoda ) 14 ,- Kč

183 Zmrzlinový pohár, ovoce, šlehačka 50 ,- Kč

( 2 kopečky zmrzliny, ovoce dle nabídky – ananas, broskev )

184 Zmrzlinový pohár pro dospělé, šlehačka 70 ,- Kč
( 3 kopečky zmrzliny, vaječný nebo čokoládový likér, šlehačka )

185 Horké maliny 70 ,- Kč
( 3 kopečky vanilkové zmrzliny, horké maliny, šlehačka )



Veškeré naše pokrmy mohou obsahovat alergeny 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

Podrobný seznam alergenů Vám poskytne obsluhující personál.

Pizza se smetanovým základem pr.26 cm pr.32 cm

251 Šunková 125 ,- 150 ,-
(smetana, šunka, sýr, oregano )

252 Slaninová 125 ,- 150 ,-
( smetana, slanina, sýr, oregano )

253 Hawai 135 ,- 170 ,-
(smetana, šunka, ananas, sýr, oregano )

254 Sýrová 135 ,- 170 ,-
( smetana, eidam, niva, mozzarella, camembert, oregano )

255 Kuřecí se špenátem 135 ,- 170 ,-
( smetana, kuřecí maso, špenát, sýr, oregano )

256 Kuřecí se žampiony 135 ,- 170 ,-
( smetana, kuřecí maso, žampiony, sýr, oregano )

257 Šunkový se žampiony 135 ,- 170 ,-
( smetana, šunka, olivy, žampiony, sýr, oregano )

258 Salaninová se špenátem 135 ,- 170 ,-
( smetana, slanina, špenát, vejce, sýr, oregano )

259 Slaninová s vejcem 135 ,- 170 ,-
( smetana, slanina, cibule, paprika, vejce, sýr, oregano )

260 Vegetariánská 135 ,- 170 ,-
( smetana, žampiony, paprika, cibule, kukuřice, sýr, oregano )

 

hermelín 35,- Kč, šunka, slanina, salám, v. panenka, kuřecí maso 40,- Kč, krabice 15,- Kč
Přílohy na pizzu dle přání : zelenina, vejce 15,- Kč, sýr (eidam) 25,- Kč, niva,mozzarella,



Pizza pr.26 cm pr.32 cm

201 Margherita 115 ,- 140 ,-
(salsa, rajče, mozzarella, bazalka)

202 Šunková 125 ,- 150 ,-
(salsa, šunka, sýr, oregano )

203 Salámová 125 ,- 150 ,-
(slasa, salám, sýr, oregano )

204 Žampionová 125 ,- 150 ,-
( salsa, žampiony, sýr, oregano )

205 Slaninová 125 ,- 150 ,-
( salsa, slanina, sýr, oregano )

206 Hawai 135 ,- 170 ,-
(salsa, šunka, ananas, sýr,  oregano )

207 Sýrová 135 ,- 170 ,-
( salsa, eidam, niva, mozzarella, camembert, oregano )

208 Kuřecí s paprikou 135 ,- 170 ,-
( salsa, kuřecí maso, paprika, sýr, oregano )

209 Kuřecí se žampiony 135 ,- 170 ,-
( salasa, kuřecí maso, žampiony, sýr, oregano )

210 Tuňáková 135 ,- 170 ,-
( salsa, tuňák, cibule, olivy, sýr, oregano )  

211 Šunková s olivami 135 ,- 170 ,-
( salsa, šunka,  olivy, sýr,  oregano )  

212 Šunkový se žampiony 135 ,- 170 ,-
( salsa, šunka, sýr, olivy, žampiony, oregano )

213 Šunková se špenátem 135 ,- 170 ,-
( salasa, šunka, špenát, česnek, sýr, oregano )

214 Slaninová se špenátem 135 ,- 170 ,-
( salsa, slanina,  špenát, vejce, sýr, oregano )

215 Mexická 135 ,- 170 ,-
( salsa, chilli, slanina, cibule, paprika, vejce, sýr, oregano )

216 Pikantní 135 ,- 170 ,-
( salsa, chilli, salám, paprika, feferonka, sýr, oregano )

217 Vegetariánská 135 ,- 170 ,-
( salsa, rajče, paprika, olivy, kukuřice, sýr, oregano )

218 Hermelínová 135 ,- 170 ,-
( salsa, slanina, hermelín ( nebo camembert), oregano )

219 Exklusiv 155 ,- 185 ,-
( bílá salsa, vepřová panenka, olivy, kapary, vejce, sýr, oregano )  

220 Masová se žampiony 155 ,- 185 ,-
( salsa, vepřová panenka, žampiony, cibule, sýr, oregano )




