
 

  Vítejte v Lapáku! 
  Heslo na wi-fi je: 
    otevreno2014 
Pro sdílení návštěvy naší restaurace na 
       facebooku použijte odkaz  
www.facebook.com/restauracelapak 

            Přejeme dobrou chuť! 

 Malá jídla k pivu 
100g Nakládaný hermelín v pikantním zelí           85 Kč 
100g Domácí škvarková pomazánka s čerstvým chlebem         75 Kč  
  
100g Pražené staropražské grundle s chilli papričkami  
 a pečeným  citronkem, majonéza                    95 Kč 
100g Domácí tlačenka s cibulí             69 Kč  
100g Grilovaný hermelín balený v anglické slanině, brusinková omáčka, 
 rukolový salátek, bageta             95 Kč 
9ks Variace grilovaných mini klobásek, dip z hrubozrnné hořčice, křen     95 Kč 
100g Buřty na černém pivu s čerstvým křenem           75 Kč 
3ks Bramboráčky se zelím a anglickou slaninou          69 Kč 
200g Vězeňské prkýnko s červeným křenem 
 /pečený chléb s masovým prejtem,cibulkou a hořčicí/        89 Kč 
  
 Polévky 
0,3l Pikantní zelná s klobásou a zakysanou smetanou         45 Kč 
0,3l Polévka dle denní nabídky             39 Kč 

 Těstoviny 
300g Pennete s čerstvým chřestem a krevetami, cherry rajčaty,  
 rukolou a parmazánem            175 Kč  
300g Špagety ,,alla carbonara,,           165 Kč 
  
 Saláty 
150g Caesar salát s kuřecím masem, dresinkem, slaninou a krutonky     155 Kč 
250g Šopský salát s balkánským sýrem           85 Kč 
150g Rajčatový salát s cibulkou            49 Kč 
150g Okurkový salát se smetanou            49 Kč 

 

http://www.facebook.com/restauracelapak


 Hlavní jídla 
500g Kachní stehýnka v jablečném konfitu, červené zelí s brusinkami,  
 bramborové šišky s cibulkou            215 Kč 

700g Vykoštěné vepřové kolínko ,,Cibulák,, 
 grilovaný chléb, hořčice, čerstvý křen          210 Kč
  

150g Pikantní guláš z hovězího karabáčku  
 s domácími bramboráčky a sekanou cibulkou         175 Kč 

150g Tatarský biftek s topinkami            229 Kč 

150g Hamburger LAPÁK (hovězí mleté, slanina, červená cibule,  
 hořčicový dresink,cheddar,listový salát,sezamová bulka), domácí hranolky     189 Kč 

6ks Pečená celá kuřecí křídla v domácí barbeque marinádě  
 s česnekovou a BBQ omáčkou           169 Kč 

500g Pomalu pečená masitá žebírka s česnekovou omáčkou 
 a salátkem coleslaw, grilovaný chléb           225 Kč 

200g Kuřecí prsíčko plněné sušenými rajčátky a pancettou, 
 pečené grenaille na rozmarýnu, dijonská omáčka        185 Kč 

300g Grilovaná vepřová kotleta s hřebínkem, šťouchané brambory 
 s anglickou slaninou a jarní cibulkou, šalotková omáčka       185 Kč 

250g Přes noc tažená krkovice, bílé zelí s anglickou slaninou,  
 domácí špenátovo – žemlový knedlíček, vídeňská cibulka       189 Kč 

 Dětská jídla 
120g Špagety s kečupem              75 Kč 
75g Smažený kuřecí řízek s vařeným bramborem          75 Kč 

 Dezerty 
 Cheesecake dle denní nabídky            79 Kč 
 Čokoládová bábovička s tekutým vnitřkem          79 Kč 
  
 Přílohy – 40 Kč     Omáčky – 40 Kč 
 Knedlíky –   

           (houskový, špenátovo – žemlový knedlíček)  Šalotková    
 Bramborové šišky     Pepřová 
 Šťouchaný brambor se slaninou  Tatarská 
 Topinky      Česneková 
 Hranolky      BBQ 
 Česneková bageta    Dijonská 
 Grilovaná zelenina 



 Grilovaný chléb    


