JÍDELNÍ LÍSTEK

Najděte si v dnešním shonu a zmatku chvilku
k vychutnání harmonie dobrého jídla a pití
v našem příjemném prostředí.
Pokud se Vám to podaří i s lidmi, na kterých
Vám záleží, nebudou se povznášet pouze
Vaše gurmánské smysly, ale i duše...

V Restauraci Floria Vám můžeme nabídnout uspořádání
rautů pro firmy i soukromé osoby.
Zajistíme svatební hostiny, soukromé narozeninové párty
a jiné společenské akce.

Předkrmy
80g Carpaccio z hovězí svíčkové marinované v čerstvých
		 bylinkách s hoblinkami parmezánu

143,-

100g

Tartar z čerstvého lososa s trhanými listovými saláty
a opečeným toustem

139,-

100g

Tataráček z Loštických tvarůžků, zdobený červenou
cibulí, beraními rohy, podávaný s topinkami

119,-

Polévky
0,3l

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a těstovinou

39,-

0,3l

Česnečka s křupavými krutony, šunkou, sýrem a vejcem

39,-

0,3l

Valašská kyselica

45,-

Upozornění pro naše hosty :
Pro maximální spokojenost s našimi službami, si Vás tímto dovolujeme upozornit,
že host, který neobdrží na závěr své návštěvy v naší restauraci úplnou originálně
natištěnou účtenku z pokladny, je oprávněn požadovat útratu zdarma.

Drůbeží krmě
150g

Smažený kuřecí řízek

135,-

150g

Plněná tortilla „Po Mexicku“

157,-

200g

Steak Králů

157,-

200g

Vlašská kapsa

163,-

200g

Casanovo tajemství

163,-

200g

Křupavá kapsa

157,-

150g

Prokopské překvapení

155,-

150g

Plněná zapékaná tortilla

155,-

200g

Kuřecí pamlsek

149,-

150g

Čertíkův medailon

155,-

200g

Kuřecí váleček

159,-

200g

Steak Karibik

159,-

200g

Kapsa Prosciuto

167,-

		 s grilovanými kuřecími nudličkami, čerstvou zeleninkou, fazolemi,
		 kukuřicí a zakysanou smetanou, sypaná sýrem
		 grilované kuřecí prsíčko, zdobené vypečenou anglickou slaninou
		 a růžičkou brokolice, gratinované hermelínem
		 přírodní kuřecí prsíčka na grilu plněná anglickou slaninou, nivou,
		 vlašskými ořechy a smetanou
		 přírodní kuřecí prsíčko na grilu plněné listovým špenátem, anglickou
		 slaninou a mozzarelou
		 smažené křupavé marinované kuřecí prsíčko plněné smetanovým sýrem
		 a sušenou šunkou, obalené v kukuřičných lupíncích
		 nudličky z kuřecích prsíček s pórkem, cibulí a žampióny, zapečené v pánvi
		 se sýrem a anglickou slaninou
		 s grilovanými kuřecími kousky, rajčaty, špenátem, kukuřicí a žampióny,
		 zakáplé zakysanou smetanou, sypané sýrem
		 grilovaná kuřecí prsíčka s teplou broskví a šunkou, gratinovaná dozlatova sýrem
		 grilovaná kuřecí prsíčka s restovanou anglickou slaninou, paprikou,
		 žampiony, feferonkou a česnekem
		 grilované filírované kuřecí prsíčko plněné šunkou, mozzarellou, brokolicí
		 a baby karotkou
		 kuřecí prsa s malinami, brusinkami, mandlemi, přelité karibskou omáčkou
		 na přírodní způsob z kuřecího prsíčka, plněná sušenou šunkou, sušenými rajčaty
		 a mozzarellou

Vepřová krmě
150g

Vepřový řízek z kotlety

139,-

200g

Vepřový steak na žampionové peřince

175,-

200g

Citrusová větev

165,-

200g

Floria kapsa

167,-

200g

Žakovo tajemství

177,-

200g

Švédská koruna

177,-

200g

Selská panenka

175,-

200g

Panenka na smetaně

175,-

200g

Panenka na nivové peřině

165,-

200g

Panenka z Loštic

177,-

200g

Panenka Basillico

177,-

200g

Medailonky formagio

175,-

150g		

Ondráš speciál

155,-

		 grilovaná marinovaná vepřová panenská svíčková se žampiony, smetanou
		 a sázeným vejcem
		 grilovaná vepřová panenská svíčková přelitá medovou šťávou, zdobená citronem
		 smažená z vepřové panenské svíčkové, plněná šunkou a hermelínem
		 sušenou šunkou a mandlemi protknutá vepřová panenská svíčková
		 na smetanové omáčce z lesních hub
		 vepřová panenská svíčková se směsí hub a anglické slaninky sypaná
		 uzeným sýrem a mozzarellou
		 grilovaná vepřová panenská svíčková na kysaném zelí s anglickou slaninou
		 a paprikou
		 vepřová panenská svíčková na smetaně se šunkou a bazalkou zdobená
		 strouhanou nivou
		 grilovaná vepřová panenská svíčková se smetanovo - nivovou omáčkou
		 grilovaná vepřová panenská svíčková s anglickou slaninou a plátky
		 česneku, zapečená tvarůžky
		 grilovaná vepřová panenská svíčková plněná parmskou šunkou a sušenými
		 rajčaty, přelitá smetanovo - bazalkovou omáčkou
		 marinované grilované medailonky z vepřové panenské svíčkové zapečené
		 nivou, hermelínem a eidamem
		 vepřová panenská svíčková plněná restovanou anglickou slaninou, smažená
		 v bramborákovém těstě

Hovězí krmě
200g

Vinohradský steak

299,-

200g

Napoleonský biftek

219,-

200g

Beefsteak Floria

219,-

200g

Pikantní chilli - medová pánev

199,-

200g

Anglický biftek

197,-

200g

Pfeffr steak

299,-

150g

Tatarský biftek

219,-

200g

Tatarský biftek

259,-

200g

Biftek na houbách

299,-

		 hovězí svíčková s restovanou anglickou slaninou, zapečená nivou a zdobená
		 smaženou cibulí
		 roštěná na grilu s restovanou anglickou slaninou, nivou a Napoleonem
		 zdobená volským okem
		 grilovaná hovězí roštěná, marinovaná v pěti druzích pepře, podávaná
		 s restovanou anglickou slaninou a zelenými fazolkami
		 grilované nudličky z roštěné s kukuřicí, fazolemi, rajským protlakem,
		 dochucené medem a chilli
		 roštěná na grilu se šunkou a volským okem
		 hovězí svíčková na grilu se smetanovo-pepřovou omáčkou
		 ochucená syrová hovězí svíčková s 2 ks topinek
		 ochucená syrová hovězí svíčková s 2 ks topinek
		 hovězí svíčková na grilu se smetanovo-hříbkovou omáčkou

Rybí krmě
200g

Losos na grilu s koprovým dipem

200g Losos na grilu zapečený s rajčaty, česnekem, smetanou
		 zdobený chipsy parmezánu

259,269,-

200g

Losos na grilu s parmezánovou omáčkou

259,-

200g

Losos na grilu na špenátovém lůžku

259,-

200g

Tatarský biftek z lososa, opečený toust

253,-

200g

Lososový steak na bylinkovém másle

249,-

250g

Pstruh po kanadsku s česnekem a smetanou

169,-

250g

Pstruh v bylinkové krustě

167,-

Upozornění pro naše hosty :
Pro maximální spokojenost s našimi službami, si Vás tímto dovolujeme upozornit,
že host, který neobdrží na závěr své návštěvy v naší restauraci úplnou originálně
natištěnou účtenku z pokladny, je oprávněn požadovat útratu zdarma.

Speciality

Popocatepetl

396,-

Barrier Reef

396,-

Farma‘s shaft

289,-

Chate Briand

369,-

Floria Poke

249,-

Mix steak

298,-

Není to sopka, ale kus pořádného jídla. Vespod, kde myslíte, že je poušť, je 200g kuřecí steak
podlitý sýrovou omáčkou. Ten tmavší kopec, po kterém teče láva, je 200g biftek
ze svíčkové s uzeným sýrem a nahoře, kde byste čekali sopečnou výheň, je sázené vejce.
A když se vyšplháte na samý vrcholek, neuvidíte pohoří Sierra Madre, ale bohatou salátovou oblohu.
Největší steak z hovězí svíčkové, který u nás můžete dostat má 400 gramů. Tento obří
steak je z jedné strany okořeněný jemným a z druhé strany pikantním kořením, je přelitý
jemnou sýrovou omáčkou z jedné strany a pálivou z druhé. Obložený je salátem, brokolicí,
kukuřicí, olivami, pomerančem a limetkou.

Marinované maso 100g z pravé svíčkové, 100g panenské svíčkové a 100g kuřecího
střídané s domácí klobásou, cibulí a anglickou slaninou. To vše je přelité rokforovou omáčkou.
300g hovězí svíčkové s restovanými žampiony a anglickou slaninou.

Smažená kapsa z 300g vepřové panenky plněná olomouckými tvarůžky, anglickou slaninou a feferonkou.
200g kuřecích prs, 200g vepřové panenky, 100g hovězí svíčkové ve smetanové peřince
dochucené celým zeleným pepřem

Těstoviny a bezmasé pokrmy
350g

Žampionový květ

129,-

350g

Tagliatelle s kuřecím masem a špenátem

145,-

350g

Tagliatelle ala Toscane

149,-

350g

Tagliatelle s vepřovou panenskou svíčkovou a nivou

159,-

350g

Tagliatelle ala Formaggio

149,-

350g

Penne s brokolicí a smetanovo-nivovou omáčkou

139,-

350g

Penne s kuřecím masem a lesními hříbky

145,-

350g

Penne s grilovanými kousky lososa

169,-

Smažené tvarůžky s anglickou slaninou

133,-

		 žampiónové klouboučky smažené v bramboráku a v různých těstíčkách
		 dochucené česnekem a smetanou

		 s grilovanými kuřecími kousky, žampiony, brokolicí a smetanou
		 zdobené chipsem parmezánu
		 se smetanou a vypečenou anglickou slaninou

		 s grilovanými kousky kuřecích prsíček a smetanou omáčkou ze 4 druhů sýra

		 se smetanovou omáčkou

		 s listovým špenátem, smetanou a česnekem

6 ks

Dětská jídla
70g

Pokémon

83,-

70g

Ferda mravenec

87,-

70g

Mařenka

83,-

		 kuřecí maso, kukuřice
		 smažený sýr

		 kuřecí plátek s broskví

Saláty
250g

Zeleninový salát s kuřecími řízečky

139,-

300g

Florie salát

145,-

300g

Caesar speciál

143,-

300g

Salát s grilovanými kuřecími kousky a nivou

137,-

300g

Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem

137,-

300g

Těstovinový salát se grilovanými kousky lososa

163,-

300g

Salát se smaženými panenskými rarášky

149,-

		 trhané listy ledového salátu, grilované kousky kuřecích prsíček, restovaná anglická
		 slanina, dressing, sypaný hoblinkami parmezánu, podávaný s pizza chlebem
		 trhané listy ledového salátu, rajčata, grilované kousky kuřecích prsíček,
		 restovaná anglická slanina, dressing, sypaný sýrem, podávaný s tousty

		 smažené kousky panenky, ledový salát, okurky, rajčata, česneková zálivka

Omáčky
50g
50g
50g
50g
50g
50g
50g
50g
50g
50g

Tatarská omáčka
Ďábelská omáčka
Kečup
Hořčice
Křen
Jogurtový dresing
Česneková omáčka
Pepřovo-smetanová omáčka
Bazalková omáčka
Brusinková omáčka

23,23,23,23,23,23,29,33,33,33,-

Přílohy
200g

Kuskus

33,-

200g

Vařené brambory

33,-

200g

Opékané brambory

35,-

200g

Šťouchané brambory se smetanou

37,-

200g

Rýže dušená

33,-

200g

Těstoviny

33,-

200g

Pizza chléb

39,-

200g

Hranolky

37,-

200g

Americké brambory

37,-

200g

Americké brambory s česnekem

39,-

200g

Dolárky

39,-

200g

Krokety

39,-

Bramboráčky

17,-

200g

Grilovaná zelenina

49,-

200g

Okurkový salát se smetanou

53,-

200g

Rajčatový salát

53,-

1ks

1ks

Topinka

9,-

1ks

Pečivo

7,-

Dezerty

Kompletní nabídku dezertů najdete v Dezertním nabídkovém lístku
a denní nabídce

		Pizza
1. Margherita

127,-

2. Cipolla

129,-

3. Bergamo

129,-

4. Funghi

139,-

5. Giovanni

139,-

6. Salami

139,-

7. Cardinale

139,-

8. Verdura

139,-

9. Al Tono

149,-

10. Riviera

143,-

11. Hawai

143,-

12. Quatro Stagione

143,-

13. Quatro Formaggio

149,-

14. Diabolo (ostrá)

149,-

15. Provinciale

149,-

16. Rusticano

149,-

17. Il Polo

149,-

18. Rally

149,-

19. Rocco

149,-

		 Tomat, sýr eidam, bazalka
		 Tomat, sýr eidam, cibule
		 Tomat, sýr eidam, kukuřice
		 Tomat, sýr eidam, žampiony
		 Tomat, sýr eidam a balkánský, beraní rohy, paprika, cibule
		 Tomat, sýr eidam, salám, slanina
		 Tomat, sýr eidam, šunka
		 Tomat, sýr eidam, rajče, paprika, okurek, žampiony, cibule
		 Tomat, sýr eidam, tuňák, cibule
		 Tomat, sýr eidam, šunka, žampiony
		 Tomat, sýr eidam, šunka, ananas
		 Tomat, sýr eidam, šunka, kukuřice, žampiony
		 Tomat, sýr eidam, uzený sýr, niva, hermelín
		 Tomat, sýr eidam, šunka, feferony, paprika, cibule, chilli
		 Tomat, sýr eidam, šunka, slanina, beraní rohy, kukuřice
		 Tomat, sýr eidam, šunka, salám, žampiony, kukuřice, vejce
		 Tomat, sýr eidam, žampiony, paprika, kuřecí maso
		 Tomat, sýr eidam, uzený sýr, šunka, žampiony
		 Tomat, sýr eidam, salám, slanina, tvarůžek, cibule

20. Loštická

153,-

21. Čertice (ostrá)

153,-

22. Oheň (ostrá)

153,-

23. Valašská

153,-

24. Pipi

153,-

25. Trumf

157,-

26. Capricciosa

157,-

27. Aréna

155,-

28. Panenka

159,-

29. Špenátová

153,-

30. Mexico

153,-

31. Krevetová

159,-

32. Peperoni (ostrá)

153,-

33. Acapulko

153,-

34. Brokolicová

153,-

35. Proscuito

157,-

36. Romania

153,-

37. Mozzarelo

153,-

38. Quatro Formaggio (ostrá)

157,-

39. Cuove

153,-

		 Tomat, sýr eidam, šunka, salám, tvarůžek, cibule, vejce
		 Tomat, sýr eidam, uzený sýr, niva, salám, feferony, chilli
		 Tomat, sýr eidam, uzený sýr, šunka, salám, žampiony, kukuřice, feferony,
		 olivy, chilli
		 Tomat, sýr eidam, salám, slanina, zelí kysané, cibule
		 Tomat, sýr eidam, šunka, kuřecí maso, smetana
		 Tomat, sýr eidam, šunka, salám, slanina, žampiony, kukuřice, kuřecí maso,
		 beraní rohy, olivy
		 Sýr eidam, smetana, šunka, tuňák, cibule, olivy
		 Tomat, sýr eidam, šunka, salám, slanina, kuřecí maso
		 Tomat, sýr eidam, vepřová panenka, anglická slanina
		 Tomat, sýr eidam, salám, šunka, vejce, špenát
		 Tomat, sýr eidam, anglická slanina, červené fazole, kukuřice, cibule
		 Sýr eidam, smetana, krevety, rajče
		 Tomat, sýr eidam, klobása, feferony, cibule
		 Tomat, sýr eidam, šunka, salám, rajče
		 Tomat, sýr eidam, šunka, kukuřice, brokolice, rajče, vejce
		 Tomat, sýr eidam, pršut, rajče, paprika, cibule
		 Tomat, sýr eidam, šunka, žampiony, niva
		 Tomat, sýr eidam, rajče, mozzarela, bazalka
		 Tomat, sýr eidam, uzený sýr, niva, hermelín, sušené drcené feferonky
		 Tomat, sýr eidam, sušená rajčata, paprikový salám, bazalka

SMETANOVÁ PIZZA
1. Pana formagio

155,-

2. Regina

157,-

3. Italiana

155,-

4. Siciliana

157,-

5. Melanzane

157,-

PIZZA TYČINKY
1. Sýrové

129,-

		 Smetana, niva, sýr, kuřecí maso
		 Smetana, sýr, šunka, kuřecí maso, rajče, olivy
		 Smetana, sýr, šunka, vejce, brokolice
		 Sýr, smetana, balkán, kuřecí maso, žampióny, bazalka
		 Sýr eidam, pršut, sušená rajčata, smetana

		 sýr eidam, česnek

2. Selské

133,-

3. Šunkové

133,-

4. Nivové

133,-

5. Speciál

135,-

6. Picant

135,-

		 sýr eidam, salám, česnek, cibule
		 sýr eidam, šunka, česnek
		 sýr eidam, niva, česnek
		 sýr eidam, niva, salám, slanina, šunka, cibule
		 sýr eidam, paprikový salám, chilli papričky, anglická slanina

Přidáme na pizzu dle chuti
33,-Kč

100g rajče

100g brokolice

100g ananas

100g paprika

100g smetana

50g hermelín

100g cibule

100g beraní rohy
50g feferony

100g kukuřice

100g žampiony
50g olivy

100g špenát

100g balkán

100g sýr eidam
100g uzený sýr
100g salám

100g šunka

100g klobása

50g tvarůžek

50g anglická slanina
50g sušená rajčata

37,-Kč

100g kuřecí maso
100g mozzarela
100g niva

100g panenka

50g parmazán
50g prosciuto

9,-Kč

1 ks vejce

Upozornění pro naše hosty :
Pro maximální spokojenost s našimi službami, si Vás tímto dovolujeme upozornit,
že host, který neobdrží na závěr své návštěvy v naší restauraci úplnou originálně
natištěnou účtenku z pokladny, je oprávněn požadovat útratu zdarma.

Nápojový lístek
Aperitivy
5cl
5cl
5cl
4cl
5cl
5cl

Martini Bianco
Martini Extra Dry
Martini Rosso
Campari Bitter
Cinzano
Aperol

30,30,30,40,30,30,-

Champagne
Šumivá vína
0,7l
0,7l
0,7l
0,7l

Bohemia sekt Demi
Bohemia sekt Brut
Lechovice sekt Brut
Dětský sekt

250,250,350,150,-

Likéry
4cl
4cl
4cl
4cl

Baileys
Griotka
Bols
Vaječný likér

50,27,50,29,-

Vína

rozlévaná
0,2 l
0,2 l

Chardonay
Modrý portugal

39,39,-

Kompletní nabídku našich vín máme uvedenou na extra vinných lístcích.

Destiláty
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

Havana Club Especial
Captain Morgan
Vodka Finlandia
Vodka Broskvová
Vodka
Beefeater Gin
Slivovice
Becherovka
Tequila Olmeca blanco
Tequila Olmeca gold

55,39,49,35,35,45,45,39,65,65,-

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

Tequila Olle
Fernet Stock, Citrus
Jägermeister
Vodka Jelzin (různé druhy)
Hořká
Zelená
Rum
Rum Republica
Diplomatico Reserva
Ron Zacapa 23 yo

33,35,49,35,33,33,33,45,95,95,-

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

Whisky, Bourbon
Chivas Regal
Ballantines
Jameson Irish Whiskey
Johnnie Walker
Tullamore Dew
Jim Beam
Jack Daniels

Pivo
0,5l
0,5l
0,5l
0,4l

Zubr 11°
Kvasnicové pivo 12°
Pivní speciál (dle nabídky)
Točené nealko pivo

80,50,50,50,50,50,60,-

4cl
4cl
4cl
4cl

29,31,33,25,-

0,3l
0,3l
0,3l

Nealkoholické nápoje
Coca Cola
Coca Cola light, zero
Sprite
Fanta
Kinley Tonic
Kinley Mojito
Kinley Ginger
Bonaqua jemně perlivá
Bonaqua neperlivá
Red Bull
Kofola
Romerquelle
		 perlivá, neperlivá
1 l 		 džbán - voda s citronem
0,5l Bazén - Cappy a voda
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,25l
0,25l
0,25l
0,1l
0,75l

Cognac, Brandy
Martell v.s.
Napoleon
Metaxa *****
Hennessy v.s.

35,35,35,35,35,35,35,27,27,59,6,59,30,40,-

80,30,55,90,-

Zubr 11°
20,Kvasnicové pivo 12°
22,Pivní speciál (dle nabídky) 24,-

Domácí limonády
0,4l Malinová
0,4l Zázvorová
0,4l Lesní plody

49,49,49,-

Ledové čaje dle nabídky 35,Cappy
0,25l pomeranč
0,25l černý rybíz
0,25l multivitamín
0,25l grep
0,25l jablko
0,25l jahoda
0,25l ananas
0,25l hruška

35,35,35,35,35,35,35,35,-

Kávy Italská ILLY

Espresso Lungo (silná černá káva s jemnou pěnou)
Espresso Ristretto (velmi silná káva v malém šálku)
Espresso Doppio (dvojité espresso ve velkém šálku)
Cappuccino (s našlehaným mlékem a skořicí)
Latte		
Latte Macchiato (dvojité espresso s našlehaným horkým mlékem
ve velké sklenici)
Vídeňská káva (se šlehačkou)
Alžírská káva (s vaječným likérem a šlehačkou)
Irská káva (s whisky a šlehačkou)
Turecká káva
Ledová káva (se zmrzlinou a šlehačkou)
Frapé

39,39,49,43,47,53,49,57,59,35,59,49,-

Teplé nápoje
Čaj Dilmah dle naší nabídky
Horké jablko
Grog		
Svařené víno se skořicí

37,43,49,49,-

Horká čokoláda						49,-

Koktejly bez alkoholu

0,25l		 Mojito nealko (ledová tříšť, třtinový cukr, mátové lístky, limetka)

		 Koktejl je možno namíchat i s mlékem

63,-

Koktejly s alkoholem
Meloun (4cl melounový Bolls, tonik)

85,-

Sex on the beach (2cl vodka, 2cl broskvová, pomerančový džus)

85,-

Cuba libre (4cl Havana club, coca-cola)

Sex on the Hill (4cl tequila, pomerančový džus)

85,85,-

Piňacoláda (4cl bílého rumu, 2cl kokosový bols, smetana, ananasový džus) 85,High society (2cl gin, 2cl broskvový likér, 2cl campari, grapefruidový džus) 85,Mojito (4cl bílého rumu, třtinový cukr, mátové lístky, limetka)

Pearl Harbor (2cl vodka, 2cl melounový likér, ananasový džus, led)

85,85,-

Mary Jane (4cl vodka, 2cl melounový bols, pomerančový a jahodový džus) 85,Aperol Spritz 2dcl (prosecco, aperol, soda, pomeranč)

Martini 2dcl (Bianco/Rosso, tonic, citron/pomeranč)
Sangria s ovocem 1,5l

Ostatní

1ks		Chips
50g		 Pražené mandle

85,85,-

200,-

40,59,-

Upozornění pro naše hosty :
Pro maximální spokojenost s našimi službami, si Vás tímto dovolujeme upozornit,
že host, který neobdrží na závěr své návštěvy v naší restauraci úplnou originálně
natištěnou účtenku z kasy, je oprávněn požadovat útratu zdarma.

Za poloviční porce účtujeme 70% ceny jídla.
Jednotlivé porce nerozdělujeme na více talířů.
Jídla u nás zakoupená Vám rádi zabalíme s sebou do krabičky v ceně 5,-Kč.
Krabička na pizzu: 8,-Kč, alobal 3,-Kč
Naši prezentaci najdete na www.restauracefloria.cz

Děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se na další setkání.
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