SALÁTY

K salátům podáváme pizza chléb
(kromě tzatziky)

250 g Šopský

99,-

okurek, rajčata, paprika, olivový olej, balkánský sýr

300 g Řecký

109,-

okurek, rajčata, paprika, černé olivy, olivový olej, balkánský sýr,
česnek, bazalka, oregano

300 g Zeleninový s tuňákem

125,-

listový salát, okurek, rajčata, paprika, červená cibule, kousky tuňáka
v olivový oleji

300 g Caesar s kuřecím masem

137,-

římský salát, krutónky, dresing caesar, kuřecí prsa, sýr grana padano

300 g Mix trhaných listových salátů

125,-

s grilovaným camembertem a brusinkovým dresingem

150 g Tzatziky

46,-

POHÁRY A PALAČINKY
Ovocný pohár

56,-

(zmrzlina, ovoce, šlehačka, poleva)

Pohár Griote

65,-

(zmrzlina, griotka 2cl, ovoce, šlehačka, poleva)

Pohár Jaruš

65,-

(zmrzlina, vaječný likér 2cl, ovoce, šlehačka, poleva)

Pohár Gastria

65,-

(zmrzlina, ovoce, baileys 2cl, šlehačka, poleva)

Horká láska

65,-

(vanilková zmrzlina, horké brusinky, šlehačka, poleva )

2 ks Palačinky s nutellou, kopečkem vanilkové
zmrzliny a šlehačkou

65,-

2 ks Palačinky s marmeládou, moučkovým cukrem
a šlehačkou

56,-

2 ks Palačinky s brusinkami,
vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

65,-

LIHOVINY

0,04 l

Slivovice R. Jelínek 45%
Spišská hruška
Amundsen vodka (čistá, meloun, hruška)
Finlandia vodka (čistá, brusinka, limetka)
Puschkin (zlatý)
Berentzen Saurer (kyselé jablíčko)
Koskenkorva Peach
Magister / Magister Bohém
Becherovka / Becherovka Lemond
Fernet Stock / Fernet citrus / Zetko
Jägermeister
Myslivec
Zelená Božkov
Tuzemák Božkov, Tuzemák Speciál
CheGuevara rum
Captain Morgan
Bacardi light
Griotka Božkov
Vaječný likér Božkov
Baileys
Beefeater gin
Tequila Sierra (silver, gold)
Metaxa *****
Metaxa *******
Jim Beam
Four Roses
Tullamore Dew
Jameson
Jack Daniels / Honey

50,40,32,40,32,32,32,35,35,35,50,35,32,32,32,40,50,32,32,50,50,55,50,80,50,50,50,50,60,-

APERITIVY
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,05 l

45,45,45,45,-

Martini bianco
Martini extra dry
Martini rosso
Campari

NABÍZÍME SALÓNEK
PRO UZAVŘENOU SPOLEČNOST
Vhodný k vaši soukromé akci: stužkovák, maturtní večírek, firemní
ukončení roku, narozeniny atd. (samostatný bar, toalety, ozvučení...)
Kapacita od 15 do 30 osob, sestavíme Vám menu dle vašeho přání.
Jídlo + přípitek již od 150 Kč/osoba. Bez nájmu i pro menší skupiny

DOPLŇKOVÝ PRODEJ
Arašídy

25,-

Pistácie

35,-

Mandle

40,-

Žvýkačky

20,-

Otevírací doba:
Po - Čt
Pá

9.00 - 23.00
9.00 - 24.00

So
Ne

11.00 - 24.00
11.00 - 23.00

Rezervace na tel.: 602 277 166 nebo info@gastria.cz
Kolářská 12, 746 01 Opava

www.gastria.cz
Alergeny k náhlednutí u obsluhy.

Jídelní a Nápojový lístek
NEALKO NÁPOJE
0,33 l
0,33 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,20 l
0,33 l
0,35 l
0,25 l

Rajec
Coca-Cola / Coca-Cola light
Kinley Ginger (zázvorový tonic)
Chito tonic
Vinea (bílá, červená)
Orangína (pomeranč)
Rauch juice ve skle
Sprite
Ledový čaj Rauch (citrón, broskev)
Red-Bull (energy drink)
Čepovaná Kofola 3 dc
4 dc
5 dc
1,00 l Džbán vody

PIVO ČEPOVANÉ
28,33,33,33,33,33,33,33,33,56,21,28,35,20,-

0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,3 l

Radegast Ryze Hořká 12°
Radegast Ryze Hořká 12°
Radegast Original 10°
Radegast Original 10°

PIVO LAHVOVÉ, PLECH
0,5 l Pilsner Urquell
0,33 l Kopparberg

39,44,-

limetka + bezinka, limetka + jahoda, hruška

0,5 l Velkopopovický Kozel Černý tmavý ležák
0,5 l Gambrinus

29,32,-

Šťavnatý Grep, Limetka & Bezinka, Řízný Citron

0,5 l Birell

29,-

světlý, polotmavý

TEPLÉ NÁPOJE
Espresso, mléko
Espresso větší šálek, mléko
Cappuccino
Latté
Turecká káva, mléko
Vídeňská káva
Alžírská káva
Čokoláda se šlehačkou
Čaj DILMAH (dle nabídky)
Velký pečený čaj
Punč 0,2 l
Grog
Svařené víno 0,2 l
Mléko do kávy
Medík

30,18,28,17,-

0,5 l Birell ochucený

34,-

zázvorový, pomelo+grep

34,34,39,39,34,44,49,44,34,44,39,39,44,4,6,-

0,33 l Bud 16°

34,-

SEKTY A VÍNA
0,75 l
0,1 l
0,1 l
0,75 l

Bohemia (demi sec, brut)
Bílé víno rozlévané
Červené víno rozlévané
Bílé víno (Tramín červený, Rulandské bílé,

240,18,18,180,-

Savignon, Veltlínské zelené)

0,75 l Červené víno (Rulandské modré,

180,-

Modrý Portugal, Zweigeltrebe)

0,75 l Růžové víno
0,1 l Lambrusco (italské červené sladké víno)

180,18,-

penne

PIZZA
1.

Šunková

2.

Žampiónová

průměr

18cm

30cm 45cm

PIZZA ROLL

(tom. omáčka, šunka, sýr, žampióny, oregano)

3.

109,-

220,-

tomatová omáčka,
eidam, šunka, cibule, oregano

Pizza roll -

smetana, špenát,
anglická slanina, niva

RIZOTO

Salámová

7.

114,-

S vepřovou panenkou
65,-

115,-

230,-

(panenka, žampióny, cibule, česnek, soj. om. sýr, křupavá cibulka)

Bomba
Kuřecí
(tom. omáčka, sýr, mozzarella, kuř. nudličky, olivy, paprika, oregano)

9.

76,-

122,-

250,-

Sýrová

12.

Smetanově sýrová

13.

Vegetariánská

(česnekové máslo, chilli, beranní rohy , salám, čabajka, pórek, sýr, hermelín, oregano)

Loštický

(smetana, sýr, uz. sýr, hermelín, niva, oregano)
(tom. omáčka, sýr, mozzarella, žampióny, rajče, pórek, olivy, kukuřice, paprika, oregano)

14.

Pochoutka
(tom. omáčka, sýr, čabajka, šunka, žampióny, kukuřice, hermelín, oregano)

15.

Voňavka
(tom. omáčka, cibule, anglická slanina, čabajka, sýr, romadůr, oregano)

16.

98,-

132,-

274,-

17.
18.

Vladan
(tom. omáčka, sýr, niva, hermelín, kuř. nudličky, šunka, olivy, rajče, oregano)

19.

Milenka

20.

Gastria

150 g kvalitní hovězí mleté maso, plátek toastového
sýra, salát, rajče, kyselý okurek, cibule, hořčice,
majonéza, steakové hranolky + omáčka dle výběru

Na vaše přání, připravíme burgery v ostré verzi s chilli.

(tom. omáčka, šunka, angl. slanina, sýr, mozzarella, uz. sýr, beranní rohy, rajče, žampióny, oregano)

TORTILLY WRAPS

Salmon
(tom. omáčka, sýr, špenát, uzený losos, rajčata, mozzarella, smetana, oregano)

22.

Pohádka

23.

Vostrá

(tom. omáčka, sýr, šunka, čabajka, žampióny, cibule, hermelín, toustové plátky, oregano)

Tortilla s grilovanými nebo smaženými
kuřecími kousky

(tom. omáčka, chilli, šunka, čabajka, salám, kuř. nudličky, ang. slanina, cibule, chilli papričky, oregano)

24.

Prosciutto
(tom. omáčka, sýr, schwarzwaldská šunka, mozzarella, rajče, pórek, cibule, oregano)

25.

148,-

(ledový salát, rajče, cibule, omáčka)

328,-

Milano

27.

Ančovičková

(tom. omáčka, sýr, šunka, salám, tvarůžky, beranní rohy, oregano)

98,-

(tom. omáčka, sýr, ang. slanina, cibule, ančovičky, olivy, oregano)

28.

Rucola
(tom. omáčka, mozzarella, schwarzwaldská šunka, rucola, sýr grana padano, oregano)

132,-

274,-

(smetana, eidam, hermelín, niva, uzený sýr, bazalka)

Delikatesa
(smetanovokečupová om., kuřecí nudličky, šunka, česnek, bazalka, eidam)

Tuňákové
(tom. omáčka, česnek, cibule, tuňák, eidam)

Pepek
(smetana, listový špenát, česnek, kuřecí maso, niva, eidam)

(smetana, kuř. nudličky, pórek, brokolice, kukuřice, niva, eidam, křupavá cibulka)

0,33 l Masový vývar se zeleninou, nudlemi
a játrovými knedlíčky
0,33 l Česneková „GASTRIA“

39,39,44,-

(česnek, šunka, tvarůžek, žloutek, majoránka, kmín, op. chléb)

39,-

(uzený losos, smetana, rajčata, špenát, česnek, sýr)

PANZAROTTI

smažená plněná kapsa

125,-

Salámové

MINUTKY

(tomatová omáčka, šunka, salám, čabajka, cibule, česnek, eidam, oregano)

JÍDLA NA OBJEDNÁVKU

u polovičních porcí
účtujeme 70% z ceny

150 g Směs „GASTRIA“ (v ceně bramboráčky 3ks = 180g)

148,-

150 g Přírodní medailonky z vepř. panenky s česnekem

119,-

150 g Kuřecí prsíčka zapečená broskví a sýrem
109,150 g Kuřecí prsíčka podávaná se smetanovým špenátem 119,150 g Kuřecí medailonky v schwarzwaldské šunce
129,119,-

(cibule, feferonka, sterilovaný okurek, kečup)

150 g Panenka s pepřovo-smetanovou omáčkou
150 g Přírodní kuřecí plátek zapečený se šunkou a sýrem
150 g Kuřecí nudličky se smetanou a čtyřmi druhy sýrů
(hermelín, niva, eidam, uzený) - zapečeno a podáváno v
misce z pizza trouby

125,-

možnost přidat sýr dle výběru 50 g + 20,-

(vepřová panenka, kuřecí prsa, kapie, cibule, pórek, arašídy,
sojová omáčka, worcester, bílé víno)

150 g Smažené řízečky s česnekem a kořením

125,109,119,119,119,-

(1ks vepřová panenka, 1ks kuřecí prsíčka)

150 g
150 g
100 g
100 g
120 g
150 g
150 g

Kuřecí nudličky se sýrovou omáčkou
Smažený kuřecí řízek / nudličky
Smažený hermelín
Smažený sýr
Smažený sýr se šunkou
Smažené sýrové trio (niva, eidam, hermelín)
Smažené žampióny (čerstvé)

Kuřecí
(tomatová omáčka, kuřecí nudličky, paprika, olivy, mozzrella, oregano)

Panenka se špenátem
(tomatová omáčka, vepřová paneka, špenát, mozzrella, niva, smetana)

(kuřecí nudličky, nudličky z vepřové panenky, česnek,
žampióny, pórek)

zapečené s rajčetem a mozzarellou

“do tortilly omáčka na výběr: tatarská, ďábelská, kečup,
sladká chilli nebo tzatziky“

(smetanovokečupová om., dary moře, česnek, šunka, eidam, bazalka)

(česnek, šunka, sýr, žloutek, majoránka, kmín, op. chléb)

150 g Katův šleh z vepřové panenky

114,-

Dary moře
Lososové

dle vašeho přání

Tortilla s grilovanou nebo smaženou
vepřovou panenkou

125,-

Pikantní s vepřovou panenkou

150 g Nudličky na čínský způsob

Tvarůžková

59,69,59,69,79,-

POLÉVKY

(ledový salát, rajče, cibule, omáčka)

(tom. omáčka, schwarzwaldská šunka, mozzarella, chilli papričky, vejce, oregano)

26.

69,-

Se čtyřmi druhy sýrů

zapečené v anglické slanině

(smetana, kuřecí nudličky, pórek, brokolice, niva, kukuřice, sýr, oregano)

21.

Corne

Milenka

0,33l Tomatová se sýrem

300 g kvalitní hovězí mleté maso, dva plátky
toastového sýra, salát, rajče, kyselý okurek, cibule,
hořčice, majonéza, steakové hranolky + omáčka dle
výběru

(tom. omáčka, sýr, hermelín, angl. slanina, čabajka, kuř. nudličky, rajče, cibule, oregano)

(smetana, kuřecí maso, čerstvé žampióny, eidam, uzený sýr, křupavá cibulka)

Kuřecí

79,-

s omáčkou dle výběru, pizza chléb

Classic

219,-

Toník

Palačinky se špenátem, smetanou a sýrem
PIZZA tyčinky s omáčkou dle výběru
Domácí bramborové chipsy s omáčkou dle výběru
Smažené kořeněné tvarůžky

0,33 l Česneková s tvarůžkou

(tom. omáčka, sýr, šunka, angl. slanina, vejce, kukuřice, kuř. nudličky, niva, oregano)

Se žampióny

(smetana, kuřecí nudličky, kukuřice, česnek, eidam, hermelín)

(niva, eidam, hermelín)
Hemenex (zapečená šunka s vejci), sterilovaný okurek

150 g kvalitní hovězí mleté maso, tvarůžek, sladká chilli
omáčka, rucola, rajče, cibule, steakové hranolky
+ omáčka dle výběru

Double Classic

Labužník

130 g
2 ks
200 g
200 g
3 ks

zapékané v pizza troubě

(tom. omáčka, kečup, vepř. panenka, chilli, cibule, žampióny, eidam)

150 g kuřecí prso, plátek toastového sýra, salát, rajče,
salátová okurka, kečup HEINZ, majonéza, steakové
hranolky + omáčka dle výběru

(sýr, listový špenát, česnek, vejce, angl. slanina, niva)

Spravovací

56,89,-

standardně v housce

Chicken

Pepek (zvolte si smetanový nebo rajčatový základ)

11.

BURGERY

NOVĚ v pizza chlebu, nebo

139,-

(tom. omáčka, šunka, sýr, niva, uzený sýr, hermelín, oregano)

10.

49,-

TĚSTOVINY / GNOCCHI / ŠPECLE

(smetana, kuřecí nudličky, hrášek, eidam)

250 g Bramboráčky zapečené se třemi druhy sýrů

(tom. omáčka, sýr, niva, cibule, česnek, šunka, čabajka, olivy, oregano)

8.

1 ks Topinka s rozpečenou tvarůžkou, česnekem
a omáčkou sladké chilli
1 ks Topinka s kuřecí směsí a strouhaným sýrem
110 g Grilovaný Camembert s anglickou slaninou

zapečené s kuř. nudličkami a uzeným sýrem

(kuřecí nudličky, paprika, cibule, rajče, hrášek, sýr)

Tuňáková
(tom. omáčka, sýr, tuňák, cibule, hermelín, oregano)

něco malého k zakousnutí

250 g Bramboráčky GASTRIA

S kuřecím masem

Mexická
(tom. omáčka, sýr, cibule, paprika, angl. slanina, suchý salám, chilli, beranní rohy, oregano)

6.

PŘEDKRMY

podávaný s pizza chlebem a brusinkami

(tom. omáčka, sýr, šunka, suchý salám, angl. slanina, čabajka, oregano)

5.

137,-

Hawai
(tom. omáčka, sýr, ananas, šunka, oregano)

4.

podávané se studenými tzatziky

Pizza roll -

(tom. omáčka, šunka, sýr, rajče, oregano)

65,-

Vynikající horké PIZZA rolky

farfalle

109,109,89,79,89,109,79,-

PŘÍLOHY
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
180 g
200 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g

přílohy podáváme
pouze k jídlu

Vařené brambory
Opékané brambory
Hranolky
Steakové hranolky Fry‘n‘Dip
Krokety
Americké brambory
Bramboráčky (3 ks)
Rýže dušená
Tatarská omáčka
Kečup Heinz
Ďábelská omáčka
Sladká chilli omáčka
Česnekovo sýrová omáčka
Tzatziky
PIZZA chléb

1 ks Pečivo

4,-

32,-

15,-

