200g Rýže Basmati

35,- Kč

70 g

Rýže Basmati (1 kopeček)

15,- Kč

50g

Tatarská omáčka

25,- Kč

50g

Kečup

25,- Kč

Moučníky
Dle denní nabídky
1ks

Vanilková zmrzlina s horkými malinami
(3 kopečky vanilkové zmrzliny, horké maliny, šlehačka)

69,- Kč

Srdečně vítejte v rodinné restauraci U Ederů, jejíž tradice se datuje od roku 1991. Při svém
vzniku, v tehdy porevolučním Československu, nesla název „Čínský restaurant“, a řadila se mezi
nejúspěšnější a nejnavštěvovanější podniky v Chodově i širokém okolí. Tak fungovala až do roku
2010. Od roku 2011 do roku 2014 byla restaurace s ohledem na rodinné okolnosti pronajímána.
Naposledy se tak zapsala do podvědomí široké veřejnosti jako restaurace U známých.
Dne 28. ledna 2015 byla restaurace znovuotevřena jako rodinná, nově pod názvem U Ederů.
Novou výzdobou interiéru chceme připomenout, jak vypadal Chodov v dobách minulých. Věříme,
že se vám u nás bude líbit a budete spokojeni. V opačném případě vám děkujeme za náměty
a připomínky, se kterými se na nás neváhejte obrátit.
Pro vaše pohodlí a spokojenost vám dále nabízíme tyto služby:
◆
◆
◆
◆

možnost pořádání rodinných oslav, svateb, firemních večírků apod.
obědová menu v týdnu i o víkendu
rozvoz jídel
Wi-Fi připojení k Internetu

Kuřákům děkujeme, že respektují zákaz kouření v restauraci a chodí kouřit na terasu.
DĚKUJEME VÁM ZA NÁVŠTĚVU!

Veškerá minutková jídla připravujeme na čerstvo. Ve vazbě na momentální vytížení
kuchyně se čekací doba pohybuje v rozmezí 15-45 minut. Děkujeme za pochopení.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

Provozní doba restaurace

Rozvozy jídel

pondělí			zavřeno
úterý, středa, čtvrtek
11:00-22:00
pátek, sobota		
11:00-23:00
neděle			11:00-22:00

pondělí			zavřeno
úterý, středa, čtvrtek
17:00-21:00
pátek				17:00-22:00
sobota			12:00-22:00
neděle			12:00-21:00

Dvořákova 1055, 357 35 Chodov ◆ Tel.: 354 595 553 ◆ www.uederu.cz

Polévky

0,25l

Polévka dle denní nabídky

45,- Kč

Kuřecí polévka s masem
(kuřecí vývar, kuřecí prsíčka, nudle)

45,- Kč

Knedlíčková polévka
(kuřecí vývar, játrové knedlíčky, nudle)

45,- Kč

Rajská polévka s kuřecím masem
(kuřecí vývar, rajčatový protlak, kuřecí prsíčka, nudle nebo rýže)

45,- Kč

Velká mísa polévky - 0,5l
(dle výběru)

59,- Kč

Něco k pivu
Utopenci + chléb

39,- Kč

Ďábelské topinky (2ks)

49,- Kč

Hotová jídla

200g Steak se sýrovou peřinkou
(steak zapečený s anglickou slaninou a sýrovou peřinkou)

159,- Kč

200g Steak s omáčkou ze zeleného pepře

159,- Kč

150g Ostrá směs (pikantní)
(nudličky z kuřecích prsíček, cibule, anglická slanina, zelené fazolky)

159,- Kč

150g Kuřecí „štěstí“
(nudličky z kuřecích prsíček, kápie, žampiony, zelí, bílé víno,
sójová omáčka)

159,- Kč

150g Kuřecí „Peking“ (pikantní)
159,- Kč
(nudličky z kuřecích prsíček, kápie, zelí, chilli, bílé víno, sójová omáčka)
200g Kuřecí „kung-pao“
159,- Kč
(nudličky z kuřecích prsíček, arašídy, zázvor, bílé víno, sójová omáčka)

150g Přírodní steak z lososa s máslovo-citrnovou omáčkou

Vepřová panenka

179,- Kč

Doporučená příloha

200g Přírodní medailonky zapečené s anglickou slaninou a sýrovou
peřinkou

198,- Kč

200g Přířodní medailonky podávané s omáčkou ze zeleného pepře

198,- Kč
49,- Kč

Grilovaná zelenina

150 g

Steaky z kuřecích prsíček

59,- Kč

Hovězí maso
150g Hovězí tatarák + 8 ks topinek, česnek
Hovězí burger s anglickou slaninou a karamelizovanou
cibulkou

280,- Kč
179,- Kč

Smažená jídla

200g Steak se sýrovou peřinkou
(steak zapečený s anglickou slaninou a sýrovou peřinkou)

159,- Kč

200g Steak se sýrem a šunkou
(steak zapečený se šunkou a eidamem)

159,- Kč

100g Dětské kuřecí miniřízečky s hranolkami

105,-Kč

1000g Kuřecí mini řízečky

480,- Kč

120g Smažený sýr

129,- Kč

Těstoviny

Směsi z kuřecích prsíček

Ryby

Dle denní nabídky

Doporučená příloha:
Brambory opečené na pánvi s restovanou cibulkou a anglickou
slaninou

Steaky z vepřové kotlety

100g Těstoviny 4 formaggi
(penne, nudličky z kuřecích prsíček, smetana, eidam, niva, gouda,
ementál)

149,- Kč

100g Těstoviny s kuřecím masem a smentanovo-sýrovou omáčkou
(penne, nudličky z kuřecích prsíček, kukuřice, šunka, smetanovosýrová omáčka)

149,- Kč

Saláty
100g Zeleninový salátek s kuřecími nudličkami
(mix listových salátů, okurka, rajče, ředkvička, kuřecí nudličky,
opečený toust, medovo-hořčičný dresing)
Mini salátek
(mix listových salátů, ředkvička, rajče, okurka, medovo-hořčičný
dresink)

149,- Kč

39,- Kč

Přílohy
150g Grilovaná zelenina

59 ,-Kč

200g Hranolky

39,- Kč

200g Krokety

39,- Kč

200g Křupavé bramborové lupínky

45 ,-Kč

200g Opečené brambory

39,- Kč

200g Kuřecí řízek

149,- Kč

200g Opečené brambory s balkánským sýrem a česnekem

49,- Kč

200g Vepřový řízek

149,- Kč

49,- Kč

150g Kuřecí mini řízečky
(smažené kousky z kuřecích prsíček obalené v trojobalu)

139,- Kč

200g Brambory opečené na pánvi s restovanou cibulkou a anglickou
slaninou

