
 
 

 

SVATOMARTINSKÁ NABÍDKA 11.11. – 14.11. 
                Přijímáme objednávky tel: 271771580 
                 Máte bezlepkovou dietu vyberte si z naší  
                svatomartinské bezlepkové nabídky  
 

         Předkrm 
1. Husí paštika s tymiánem, brusinkami,   1,3,7     189,- 
   a hroznovým želé, domácí chiabata          

2. Plněné lokše trhanou husou,červeným zelím   199,- 
   a pečenými jablky  na svatomartinském víně  
    1,3,7,12                                      

                          Polévka 1,3,7 
  Kaldoun s bylinkovými špeclemi                                  89,- 
 

Hlavní chod 1,3,7 
1. 1/4 Husa po staročesku 12 hodin pomalu pečená,   489,-  
        variace bílého a červeného hlávkového zelí,  
        žemlové a špekové knedlíky  
2.1/4 Kachny pečené na jablkách,                       349,- 
         bílé a červené hlávkové zelí  
       žemlové a bramborové knedlíky 
3.1ks Huso kachní stehno Barbarie                     349,- 
       pečené na medu, pyré z červeného zelí, 
       chlupaté knedlíky 
 

              Dezert 1,3,7 
   2ks Staročeské lívance s horkými borůvkami,   119,- 
                           

Bezlepková nabídka 
Husí paštika s tymiánem, brusinkami                                229,- 
a hroznovým želé, bezlepkový chléb                  
Plněná bezlepková lokše trhanou husou, červeným zelím  12    249,- 
a pečenými jablíčky na svatomartinském víně,                  
Bezlepkový kaldoun s bylinkovými špeclemi 3,7,9                      99,-  
1/4 Husa po staročesku 12 hodin pomalu pečená,            529,-  
       variace bílého a červeného hlávkového zelí,  
       bezlepkové žemlové a špekové knedlíky  
1/4  Kachny pečené na jablkách,                               409,- 
       bílé a červené hlávkové zelí  
      bezlepkové žemlové a špekové knedlíky 
1ks    Huso kachní stehno Barbarie                    409,- 
       pečené na medu, pyré z červeného zelí, 
       bezlepkové žemlové knedlíky 
     
2ks Bezlepkové lívance s horkými borůvkami 3,7             149,- 

Celá husa 
2450,- 

K celé huse dostáváte 4 porce 
bílého a červeného hlávkového 
zelí, karlovarských, špekových a 
chlupatých knedlíků 

 

Celá kachna 
1350,- 

K celé kachně dostáváte 4 porce 
bílého a červeného hlávkového 
zelí, karlovarských, špekových a 
chlupatých knedlíků  

Svatomartinská vína 
Vinařství Vajbar/Rakvice 12 

0,75l 280,- 

0,2l 89,- 

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. 


