Bageterie Savojáček - telefon: 475220480, www.bageterie-usti.cz

ZAPEČENÉ BAGETY
Řecká

Gurmánská

Vídeňská

Savojáček

čerstvý sýr
šunka
plátkový sýr
rajče
cibulka gril.

Šunková

čerstvý sýr
plátkový sýr
hermelín
sýr niva
rajče

Sýrová

KUŘECÍ STEAK
sýr niva
dresink
cibulka gril.

Kuřecí

plátkový sýr
masové koule
dres. barbecue
cibulka gril.

krůtí steak
plátkový sýr
hořčic. dresink
slanina, rajče
cibulka gril.

párek delikates
feferonky
plátkový sýr
slanina,cibulka
pikant.omáčka

kuřecí steak
uzený sýr, rajče
plátkový sýr
dresink, žamp.
pikant.omáčka

rajčat. pesto
olivový olej
šunka, rajče
plátkový sýr
uzený sýr

Italská

54,- Kč

54,- Kč

64,- Kč

64,- Kč

64,- Kč

54,- Kč

64,- Kč

58,- Kč

NEZAPEČENÉ BAGETYÍ
Šunková

Sýrová

Kuřecí

Vícezrnná

Tuňáková

čerstvý sýr
šunka
rajče
okurka
ledový salát

sýr plátky
hermelín
čerstvý sýr
rajče, okurka
ledový salát

S KUŔECÍMI
MEDAJLONKY
mleté
rajče, dresink
ledový salát

šunka
čerstvý sýr
ledový salát
rajče

tuňák
ledový salát
citron, rajče
čerstvý sýr

48,- Kč

48,- Kč

48,- Kč

48,- Kč

54,- Kč

Tyrolská

Lososová

Italská

tyrolská suš.
LOSOSOVÉ
kýta, rama
MEDAJLONKY
hermelín,salát,
čerstvý sýr
sušená rajčata,
ledový salát
okurka steril.
zálivka, citrón

60,- Kč

NEZAPEČENÉ BAGETY

mozzarella
pesto Genovese
rajče
ledový salát
olivový olej

60,- Kč

54,- Kč

SENDVIČE

Lososová

Vegetariánská

Caprese

Delikatesa

S kuř.řízečky Smažený sýr Kuřecí kebab Hamburger

UZENÝ LOSOS
máslová rama
nebo čerst. sýr
ledový salát
hořčicový dres.

grilovaný:
lilek; cuketa
paprika
bazalkový a
bylinkový dres.

mascarpone
mozzarella
rajčata
bazalka
olivový olej

Schwarzwald.
sušená šunka
mascarpone
rajčata
ledový salát

KUŘECÍ
ŘÍZEČKY
zálivka
led.salát, dresink
rajče,okurka

V MAXI BULCE
obalovaný sýr
tatarská om.
ledový salát

V MAXI BULCE
kuřecí maso
led. salát, rajče,
cibule, dresink
tatars.om.

V MAXI BULCE
hamburger
hořčice
kečup, cibule
okurka

60,- Kč

58,- Kč

58,- Kč

60,- Kč

60,- Kč

65,- Kč

54,-Kč

35,- Kč

CIABATTY

TORTILLY

Maďarská

S mozzarellou

Sýrová

Mexická

paprikáš
čerstvý sýr
zálivka
rajče, okurka
ledový salát

mozzarella
čerstvý sýr
okurka
rajče
ledový salát

kuřecí maso
ledový salát
rajčata
sýrová salsa
zálivka

kuřecí maso
ledový salát
rajčata
fazole
mexická salsa

64,- Kč

64,- Kč

64,- Kč

64,- Kč

ZELENINOVÉ SALÁTY

Zapečená

Salát se

64,- Kč

TEPLÁ JÍDLA
Obalované kuřecí medajlonky,
hranolky, tat.omáčka nebo kečup

Salát s masem DRESINKY

QUESADILLAS
ZÁLIVKOU
kuř.steak, dresink
kuřecí řízečky, sýr ledový sal, rajče, ledový salát, rajče,
nebo
okurka, mrkev
okurka, mrkev
kuřecí steaky
ředkvička, olivy
ředkvička, olivy,
om. barbeque
fazole, kukuřice
fazole, kukuřice

65,- Kč Obalované kuřecí medajlonky,
bramborová kaše

35,- Kč

60,- Kč

(ZÁLIVKY):
jogurtový
bylinkový
americký
francouzský

5,- Kč

PŘÍLOHY
60,- Kč Bramborová kaše 25,- Kč
Hranolky
25,- Kč

Lososové medajlonky v těstíčku, 70,- Kč Lososové medajlonky
hranolky, tat. omáčka, nebo kečup
v těstíčku, bramborová kaše

65,- Kč Amer. brambory
Bramboráčky

25,- Kč
24,- Kč

Obalovaný sýr, hranolky, tatarská
omáčka, nebo kečup

65,- Kč Bageta světlá
Bageta tmavá

24,- Kč
24,- Kč

60,- Kč Bageta ½
Tatarská omáčka

12,- Kč
5,- Kč

70,- Kč Obalovaný sýr,
bramborová kaše

Kuřecí kapsa Gordon bleu,
65,- Kč Kuřecí kapsa Gordon bleu,
hranolky, tat. omáčka, nebo kečup
bramborová kaše
Obalovaný rybí filet, hranolky,
tatarská omáčka, nebo kečup

65,- Kč Grilovaná zelenina; lilek, cuketa, 60,- Kč Kečup
paprika, bramborová kaše
Ciabatta

½

5,- Kč
15,- Kč

