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Pøedkrmy  
 
1.        100 g     Husí játra s cibulkou, flambovaná koňakem, toast                              169,-
4.          80 g     Hovězí tatarák z pravé hovězí svíčkové, topinky                                  189,- 

 
Burger 
 
26.      150 g     Hovězí burger s BBQ omáčkou a slaninou, hranolky                           268,- 
27.      150 g     Cheeseburger s BBQ omáčkou                                                            268,- 
                        a slaninou, hranolky 

       
Ryby 
 
70.      250 g     Pstruh pečený na másle s bylinkami                                                    198,- 

 
Pasta, gnocchi 
 
15.      300 g     Tagliatelle s boloňskou omáčkou, parmazán                                        198,- 
16.      300 g     Gnocchi se smetanovým špenátem sypané parmazánem                   178,- 
19.      350 g     Gnocchi se smetanovým špenátem, kuřecí maso, parmazán              198,- 
17.      300 g     Tagliatelle s hříbkovou omáčkou                                                           178,- 
18.      350 g     Tagliatelle s hříbkovou omáčkou a kuřecím masem                             198,- 

 
Steaky / masa 
 
Omáčka dle výběru je v ceně:  
                        Omáčka z nakládaného zeleného pepře 
                        Smetanová omáčka se směsí hříbků 
             
50.      200 g     Kuřecí prsíčko                                                                                      192,-  
60.      200 g     Vepřová panenka                                                                                  252,- 
40.      250 g     Steak z pravé hovězí svíčkové                                                            422,- 

 
Klasické pokrmy 
 
51.      150 g     Smažený kuřecí řízek                                                                           188,- 
62.      150 g     Vepřové řízečky z panenky                                                                   198,- 
91.      120 g     Smažený sýr s tatarkou                                                                         165,- 
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 Saláty 
 
221.    150 g     Rajčatový salát s cibulkou                                                                      78,- 
222.    150 g     Míchaný zeleninový salát                                                                       98,- 
29.      250 g     Velký míchaný zeleninový salát                                                          168,- 
230.    350 g     Zeleninový salát s kuřecím masem                                                      198,- 

 
Dětská jídla 
 
84.      2 ks       Palačinky s tvarohem, borůvkami a šlehačkou                                     138,- 
85.      2 ks       Palačinky s malinami, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou                     138,- 
86.      2 ks       Palačinky s marmeládou, čokoládovým toppingem a šlehačkou          138,- 
81.      100 g     Kuřecí plátek s vařeným bramborem                                                    168,- 
82.      100 g     Kuřecí řízek s vařeným bramborem                                                      168,- 
83.      150 g     Tagliatelle s boloňskou omáčkou, sypané sýrem                                  138,- 

 
Pøílohy 
 
201.    150 g     Hranolky                                                                                                  55,- 
205.    150 g     Vařené brambory                                                                                    55,- 
206.    150 g     Šťouchané brambory se slaninou a pórkem                                          75,- 
219.    150 g    Restovaná zelenina (paprika, cuketa, cibule)                                         95,- 

  
Dezerty 
 
84.                    Palačinky s tvarohem, borůvkami a šlehačkou                                     138,- 
85.                    Palačinky s malinami, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou                     138,- 
86.                    Palačinky s marmeládou, čokoládovým toppingem a šlehačkou          138,-  
240.                  Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou                               108,- 
241.                  Zmrzlinový vanilkový pohár se šlehačkou                                            78,- 
249.                  Malý zmrzlinový vanilkový pohár se šlehačkou                                    42,- 
 
245.                  Jablečný závin se šlehačkou                                                                  78,- 
246.                  Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou                               88,- 
  
   n   Platba je možná pouze v hotovosti. 
   n   Poloviční pizzy neděláme. 
   n   Pizza a pokrmy z kuchyně nemusí být servírované ve stejný čas. 
   n   Cena poloviční porce je 70 % z ceny. 
   n   Váha surovin je uvedena v syrovém stavu. 
   n   Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníkovi. 
   n   Wifi: Markus-restaurant heslo: pizza2018, www.lipno-markus.cz 
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Vegetariánské pizzy                  ø 33 cm 
 
1.        Pizza chléb                                                                                                           82,- 
                        pizza chléb, česnekový olej                                                                             
2.        Pizza s mozzarellou                                                                                           168,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella                                                                              
3.        Vegetariánská                                                                                                     198,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella, žampiony, cibule, olivy, rukola 
4.        Žampionová                                                                                                        178,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella, žampiony 
5.        Sýrová                                                                                                                 228,- 
                        bešamel, mozzarella, gorgonzola, cheddar, parmazán 

 
Pizzy                                                        ø 33 cm 
 
6.        Šunková                                                                                                              198,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella, šunka 
7.        Šunková s ananasem                                                                                        208,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella, šunka, ananas 
8.        Slaninová                                                                                                            198,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella, uzený bok 
9.        Salámová                                                                                                            198,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella, chorizo salám 
10.      Slaninová s gorgonzolou                                                                                  225,- 
                        bešamel, mozzarella, uzený bok, červená cibule, gorgonzola 
11.       Špenátová se slaninou                                                                                      248,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella, špenát, uzený bok, vejce, parmazán 
12.      Parmská                                                                                                              258,- 
                        rajčatové sugo, mozarella, parmská šunka, parmazán, rukola 
13.      Tuňáková                                                                                                            248,- 
                        bešamel, mozzarella, tuňák, cibule, vejce, olivy 
14.      Pikantní                                                                                                               248,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella, chorizo salám, kukuřice,  
                        feferonky, cibule, vejce 
15.      Pizza Markus                                                                                                      285,- 
                        rajčatové sugo, mozzarella, uzený bok, šunka, chorizo salám,  
                        cibule, žampiony, parmazán, cheddar, vejce 
 
Ingredience navíc                                                                                                            25,- 
           žampiony, cibule, vejce, olivy, feferonky, ananas, špenát, rukola, kukuřice,  
           parmská šunka, šunka, chorizo salám, uzený bok, tuňák, gorgonzola,  
           cheddar, parmazán, mozzarella 
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