NOVĚ
OD ŘÍJNA 2019

Zárečná 1549
347 01 TACHOV

Tel.: 374 728 509

info@baileys-tc.cz
www.baileys-tc.cz

PROVOZNÍ DOBA
Po - So 10°°- 22°° Neděle ZAVŘENO

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME POUZE NA TEL. 374 728 509
MIMO TACHOV OBJEDNÁVKA JÍDEL V HODNOTĚ MINIMÁLNĚ 450,- Kč
Pondělí až pátek od 10 do 14 hod. OBJEDNÁVKA MINIMÁLNĚ 3 JÍDEL NEBO PIZZ
Za každý nákup jídla nad 450,- Kč RED BULL ZDARMA
POSLEDNÍ OBJEDNÁVKU PŘIJÍMÁME 30 MINUT PŘED KONCEM PROVOZNÍ DOBY
Cenu dopravy naleznete na našich webových stránkách.
KRABICE 7 Kč
ROZVOZ TACHOV 10 Kč
Česnek,cibule, vejce, smetana
10,Žampiony, paprika, rajčata, kukuřice, špenát, brokolice, mozzarella,
eidam, niva, uzený sýr, olivy, fazolky, hráškové lusky,
kozí rohy, feferonky					
20,Salám, šunka, slanina, klobása, kuřecí maso,
tuňák, hermelín, kapary, ananas, rukola
25,Parmazán
30,Parmská šunka
50,50g krevety, losos
60,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

PIZZA

1. BIANCA CON COTTO

146,-

3. CATANIA

140,-

4. SALAMINO

139,-

(smetana, mozzarella, šunka, čerstvá rajčata, italské koření)

(tomato, mozzarella, šunka, vejce, italské koření)

(tomato, mozzarella, pikantní salám, paprika, italské koření)

5. CAPRICCIOSA

137,-

(tomato, mozzarella, šunka, čerstvé žampiony, italské koření)

6. VEGETARIANA

		

(tomato, mozzarella, čerstvá rajčata, paprika, kukuřice, brokolice, italské koření)

7. AMBROSIANA

(tomato, mozzarella, šunka, hermelín, italské koření)

8. TONNO

(tomato, mozzarella, tuňák, cibule, zelené olivy, italské koření)

9. CALABRESE

(tomato, mozzarella, klobása, cibule, kozí rohy, italské koření)

10. QUATTRO FORMAGGI

(smetana, mozzarella, niva, uzený sýr, eidam)

11. BOSCAIOLA

(tomato, mozzarella, pikantní salám, anglická slanina, čerstvé žampiony,
paprika, italské koření)

138,142,-

12. PROSCIUTTO CRUDO

		

(smetana, mozzarella, parmská šunka, čerstvá rajčata)

13. HAWAII

140,-

14. MARGHERITA

104,-

(smetana, mozzarella, šunka, ananas)
(rajčata, mozzarella, bazalka, olivový olej)

15. RUSTICANA

		

149,-

		

150,-

		

155,-

(tomato, mozzarella, anglická slanina, uzený sýr, smetana, italské koření)

16. SPINACI ALLA CONTADINA

(tomato, mozzarella, špenát, anglická slanina, čerstvá rajčata,
česnek, italské koření)

17. MEXICANA

(tomato, mozzarella, pikantní salám, fazolky, kukuřice, cibule,
česnek, feferonky, italské koření)

19. POLLO

163,-

22. FRESCA

149,-

24. SORRENTINA

151,-

25. SAN MARINO

188,-

(tomato, mozzarella, kuřecí maso, anglická slanina,
hráškové lusky, italské koření)
(tomato, mozzarella, šunka, anglická slanina, čerstvé
žampiony, kukuřice, italské koření)
(smetana, mozzarella, šunka, slanina, čerstvé žampiony,
hráškové lusky, italské koření)

(tomato, mozzarella, krevety, kapary, česnek, italské koření)

148,-

28. LA SCALA

		

(mozzarella, smetana, šunka, hermelín, vinná brusinková omáčka)

143,-

30. FAUSTO		

198,-

32. PROSCIUTTO CRUDO E RUCOLLA 		

185,-

(parmská šunka, černé olivy, rukola, pesto, tomato, mozzarella)

147,-

167,-

			

(tomato, mozzarella, krevety, losos, cibule, černé olivy, uzený sýr)

154,-

177,-

33. PIZZA CHLÉB SE SÝREM		

75,-

34. PIZZA CHLÉB 					

45,-

175 g Kuřecí stripsy KFC, ďábelská omáčka

			

139,-

200 g Kuřecí steak na roštu, restované fazolky na slanině

149,-

150 g Kuřecí směs BROCCOLI (brokolice, niva, žampiony, kapie, smetana)

139,-

175 g Smažený řízek (kuřecí prsa nebo vepřová kotleta)		

125,-

175 g Vepřové panenky na roštu, smetanová omáčka s nivou

149,-

100 g Smažený sýr, tatarská omáčka

				

90,-

			

169,-

175 g Tachovská hovězí CHILLI směs
175 g Tatarák z pravé hovězí svíčkové, 6 ks topinek

310,-

ITALSKÉ TĚSTOVINY
360 g Spaghetti Bolognese

		

135,-

		

135,-

(italské těstoviny s boloňským ragú z hovězího masa, parmazán)

360 g Gnocchi Milanese

(čerstvé bramborové noky, kuřecí maso, listový špenát, smetana,
parmazán)

360 g Spaghetti Aglio, olio e peperoncino

115,-

360g TAGLIETELLE con zucchine e gambereti

159,-

(italské těstoviny, pikantní chilli papričky, olivový olej, česnek, parmazán)
(čerstvé italské těstoviny s restovanými krevetami, cuketou, česnekem,
extra panenským olivovým olejem a petrželí)

ZELENINOVÉ SALÁTY
Caesar salát

(listy římského salátu s caesar dresingem, parmazán, krutony)

- s kuřecím masem
- se sázeným vejcem a slaninou

Zeleninový salát s kuřecími stripsy KFC

		

			
			
		

(směs listového salátu a čerstvé zeleniny s jogurtovým dresingem)

Salát s grilovaným camembertem a brusinkami

129,-

		

60,-

200 g Míchaný zeleninový salát

(směs listového salátu a čerstvé zeleniny s francouzským hořčicovým dresingem)

200 g Vařené brambory
		
200 g Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou
Smažené krokety
Americké brambory
Smažené hranolky

33,38,- 		
38,38,38,-

200 g
30 g
30 g
30 g

		
		

38,12,12,12,-

			
				

25,45,-

(gramáž smažených příloh je 200 g v syrovém stavu)

Rýže
Kečup
Tatarská omáčka
Ďábelská omáčka

NÁPOJE

0,33 l Coca Cola (plech)
0,25 l Red Bull (plech)

Email: info@baileys-tc.cz

125,-

			

(směs listového salátu a čerstvé zeleniny s francouzským hořčicovým dresingem)

PŘÍLOHY

145,145,-

DEZERTY
1 ks Vanilkový cheesecake
s malinovou omáčkou
1 ks Domácí palačinka s mascarpone,
čokoládou a vlašskými ořechy

Tel.: 374 728 509

69,-

75,-

www.baileys-tc.cz

