
	
	

	

  SVATOMARTINSKÁ NABÍDKA 7.11 – 18.11 
          Přijímáme objednávky tel: 608768596 
                     při objednávce celého menu desert zdarma 
              Máte bezlepkovou dietu vyberte si z naší  
                Svatomartinské bezlepkové nabídky  

           Předkrm 
    v menu možnost výběru 1,3,7 

1.Husí paštika s brusinkami,                                145,- 
  cibulovo - hroznovou marmeládou, domácí chléb           
2.Bramborové lokše plněné kousky trhané husy  145,- 
  s pečenými jablíčky a nakládaným červeným zelím 1,3,7 

     Polévka  
Kaldoun s máslovými knedlíčky 1,3,7,9                               65,- 

Hlavní chod  
   v menu možnost výběru 1,3,7  

1. 1/4 Husa po staročesku 12 hodin pomalu pečená,   380,-  
        variace bílého a červeného hlávkového zelí,  
        karlovarské a špekové knedlíky  
2.1/4 Kachny pečené na jablkách,                       280,- 
         bílé a červené hlávkové zelí  
       karlovarské a špekové knedlíky 
3.1ks Husí stehno sous vide        280,- 
      bramborový knedlík, červené hlávkové zelí 
4.     Filírované husí prsíčko s omáčkou              280,- 
      z lesních plodů, bramborové pyré s rukolou 

              Desert 
   2ks Staročeské lívance s horkými borůvkami,     89,- 
        														    Bezlepková nabídka 
Husí paštika s brusinkami,                                                185,- 
cibulovo-hroznovo marmeládou, bezlepkový chléb                  
Bramborové lokše plněné kousky trhané husy  3                  185,- 
  s pečenými jablíčky a nakládaným červeným zelím  
Husí vývar se zeleninou, masem a bylinkovým kapáním 3,9        85,-  
1/4 Husa po staročesku 12 hodin pomalu pečená,           460,-  
        variace bílého a červeného hlávkového zelí, bezlepkové 
        karlovarské a špekové knedlíky  
1/4  Kachny pečené na jablkách,                              360,- 
       bílé a červené hlávkové zelí  
      bezlepkové karlovarské a špekové knedlíky 
1ks    Husí stehno sous vide                      360,- 
       bezlepkové karlovarské knedlíky, červené hlávkové zelí 
200g Filírované husí prsíčko  7                                          280,- 
        s omáčkou z leních plodů, bramborové pyré s rukolou     
2ks Bezlepkové lívance s horkými borůvkami 3,7            109,- 
   

	 	
							Mísa pro 2 

        850,- 
¼ husy pečené po staročesku, 
 ¼ kachny pečené na jablkách, 
  Filírované husí prsíčko 
s omáčkou z lesních plodů, 
variaci bílého a červeného 
hlávkového zelí, karlovarské, 
špekové knedlíky, pečené čtvrtky 
brambor na bylinkách  

Celá husa 
                 1450,- 
  K celé huse dostáváte 4 porce 
  bílého a červeného  
  hlávkového zelí, karlovarských 
  a špekových knedlíků 
   
 

    Celá kachna 
               1100,- 
K celé kachně dostáváte 4 porce 
bílého a červeného  
hlávkového zelí,karlovarských a 
špekových knedlíků  
 
 Svatomartinská vína 
 Sedlák/ Velké Bílovice 0,75l (12) 
                     220,- 
Bílé           Muller Thurgau  
Červené					Modrý Portugal 
 

www.persona-pizza.cz 
tel.: +420 271 771 580 

mobil: +420 734 328 488 
     Jeseniova 56e	

  V případě zájmu o celou husu nebo 
kachnu doporučujeme objednávku 
			den	předem	,	husy a kachny budou 
připraveny v omezeném množství 

   Při objednávce celého 
    menu desert zdarma. 


