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Polední menu 12.2.2018 – 16.2.2018
Kuřecí vývar s fritátovými nudlemi (1,3,6,7,9) / Zelná s bavorskými klobáskami (1,7,9)P
1/ Hovězí guláš s restovanými žampiony, podávaný s našimi bramborovými knedlíky (1,3,7)
2/ Kuřecí prsíčko s drcenými rajčaty, olivami, česnekem, bylinkami a jasmínovou rýží (1,3,6,7)
3/ Špalík z vepřové krkovice, špikovaný česnekem s houbovým kubou a červenou řepou (1,3,7,10)
4/ Trhané saláty s čerstvou zeleninou, rozpečeným camembertem, toasty a dresinkem z kysané smetany (1,3,7)
5/ Jelení přírodní karbanátek s krémovou zeleninou a tvarohovými nočky s pažitkou (1,3,7,9,10)

33,117,109,109,102,147,-

Hovězí vývar s pohankou (1,3,7,9) / Gulášová s mletým masem a bramborami (1,7,9)
1/ Hovězí špikovaná kýta na koprové omáčce, servírovaná s houskovými knedlíky (1,3,7,9)
2/ Drůbeží jatýrka na majoránce s anglickou slaninou, servírované s jasmínovou rýží (1,9)
3/ Smažený květák, doplněný vařenými bramborami s pažitkou a naší tatarskou omáčkou (1,3,6,7,10)
4/ Nudle s mákem, karamelizovanými švestkami s rumem, sypané cukrem a přelité máslem (1,3,7)
5/ Marinovaná krůtí prsa na jehle, servírovaná s bramborovo-dýňovým pyré a máslovým hráškem (1,7,9)

33,117,105,105,95,147,-

Kuřecí vývar s vaječným svítkem (1,3,7,9) / Rajská s těstovinou (1,7,9)
1/ Špikované hovězí na svíčkové omáčce, doplněné našimi karlovarskými knedlíky (1,3,7,9,10)
2/ Thajské červené curry s kuřecím masem, čerstvým koriandrem a bazalkou, doplněné jasmínovou rýží (1,4,6,7,9)
3/ Pomalu dušené vepřové ramínko s barevnou tymiánovou karotkou a novými petrželkovými bramborami (1,7,9)
4/ Salát Waldorf, doplněný restovanými krůtími prsy a toasty (1,3,7,8,9)
5/ Grilovaná vepřová játra na zeleném pepři servírovaná s hranolky a hořčičnou remuládou (1,3,6,7,9,10)

33,128,109,109,107,139,-

Hovězí vývar se strouháním (1,3,7,9) / Mrkvový krém se zázvorem (1,7,9)
1/ Hovězí krk na omáčce s uzené papriky, servírované s dušenou jasmínovou rýží (1,7,9)
2/ Pečená uzená krkovička, podávaná s krémovým špenátem a našimi bramboráčky (1,3,7,9)
3/ Holandský řízek se sýrem, doplněný máslovou bramborovou kaší a okurkovým salátem (1,7)
4/ Salát s rýžovými nudlemi, zeleninou, sezamem, sladko kyselou omáčkou, kuřecím masem a toasty (1,3,7,9)
5/ Pečený rybí filet Mahi Mahi s bylinkami, restovaným pórkem a hráškovým pyré (4,7,12)

33,117,109,109,107,147,-

Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,7,9) / Frankfurtská s uzeninou a bramborami (1,7)
1/ Smažený kuřecí řízek v citronové strouhance, servírovaný s bramborovou kaší a kyselou okurkou (1,3,6,7)
2/ Hovězí rozlítaný ptáček, servírovaný s dušenou jasmínovou rýží (1,3,7,9)
3/ Vepřový plněný hřbet a pečená krkovice, restované špecle, cibulový konfit, masový výpek (1,9,10)
4/ Salát Tabbouleh s mátou, koriandrem a zeleninou, podávaný s lososovým tartarem (1,4,7)
5/ Pečené kuřecí prsíčko s petrželovým pyré a mačkaným bramborem s rukolou, krémová omáčka (1,7,9)

33,109,118,109,112,139,-

Seznam alergenů obsažených v jídlech je k nahlédnutí u obsluhy.
Jídlo Vám rádi zabalíme s sebou - Menu box 8,-Kč, Miska polévková 6,-Kč
Zvýhodněná cena čepovaných nealko nápojů k polednímu menu
Kofola, Top Topic Malinovka 0,5l…25,-, 0,4l…20,-, 0,3l…15,-.

