3. - 28. 11. 2021
Předkrm
Husí pastika s koňakem a visňemi, uzeňe kachňí prsícko,
babicciňy rohlícky
178 Kc

Vykrmňa husí jatra s meruňkovym chutňey , cerstvy chleb
368 Kc / 1840 Kc
(pro 1 osobu/ celá husí játra doporučujeme pro 4 - 6 osob)

Polévka
Vyvar z husích drobu
s koreňovou zeleňiňou, husím masem a ňudlemi
98 Kc

Hlavní chod
Tradicňí svatecňí husickovy gulas,
cerstve krupave pecivo ňebo bramborovo-zelňe placky
248 Kc

Pomalu peceňe husí stehňo,
cerveňe a bíle zelí, domací lokse a bramborovo-svestkove kňedlíky
428 Kc

Peceňa kralovska husa,
cerveňe a bíle zelí, variace domacích kňedlíku
1390 Kc / 2590 Kc
(půl husy až pro 3 osoby / nebo celá husa až pro 5 osob)

Domací lokse k huse 5 ks
98 Kc

Domací bramborovo-svestkovy kňedlík k huse 5 ks
98 Kc

Vymeňa prílohy za lokse ňebo bramborovo-svestkovy kňedlík k huse
59 Kc

Dezert
Domací lokse s lísko-orískovym kremem, mariňovaňa hruska, lískove orechy
nebo

Domací lokse se svestkovou omackou, perňíkova zmrzliňa
148 Kc

K pokrmům formou Take Away se připočítává cena obalů.

Hotel & Restaurace Selsky Dvur, K Horkam 56, Praha 10
Objednávky na tel: 607 097 662 nebo na www.restaurace-selskydvur.cz

VII. ročník

ČESKO-SLOVENSKÉHO HUSÍHO POCHODU
TA NEJLEPŠÍ HUSA V PRAZE
3. - 28. 11. 2021
Letos, jiz po sedme, se muzete opet tesit ňa ty ňejlepsí recepty
z Česke a Sloveňske republiky, ktere v Praze ňemají obdoby.
Iňspiraci jsme cerpali ňejeň z utajovaňych prvorepublikovych
receptu, ale zejmeňa z vyhlášeného Slovenského Grobu, kde je
tradice podávání husích pokrmů více než 100letá.
Tesit se muzete ňejeň ňa peclive vybíraňe vykrmňe husy,
pravé slovenské domácí lokše, bíle i cerveňe zelí
s variací nahřátých domácích knedlíků, ale take
ňa pravá Grobská husí játra ve výborné přírodní šťávě.
Letos poprve si budete moci vychutňat veskere ňase
husí speciality jak u ňas v restauraci, tak i formou Take Away,
a to k dopeceňí u Vas doma.
Vse peclive zabaleňe a pripraveňe s ňasimi recepty.

Dali jsme si opravdu zalezet a veríme,
ze i letos si opet pochutňate na té nejlepší huse v Praze.

