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Polední menu 14.5.2018 – 18.5.2018
Kuřecí vývar s bulgurem (1,3,7,9) / Kapustová polévka s krutony (1,3,7)
1/ Hovězí guláš s restovanými žampiony, podávaný s našimi houskovými knedlíky (1,3,7,9)
2/ Pečené kuřecí stehno na slanině a bylinkách, podávané s máslovou bramborovou kaší (1,3,7)
3/ Čočka na kyselo, servírovaná s uzenou krkovičkou, okurkou a vídeňskou cibulkou (9)
4/ Zeleninový salát s krutony, zastřeným vejcem, hořčičným dresinkem a kousky vepřové panenky (1,3,7)
5/ Grilovaný pstruh s mandlovým máslem, salátem z raného zelí a pečenou bramborou (1,4,7)

33,112,99,105,102,147,-

Hovězí vývar s fritátovými nudlemi (1,3,6,7) / Drůbková polévka (1,3,7)
1/ Hovězí po Burgunsku servírované s bramborovými špalíky (1,3,7,9)
2/ Kuřecí roláda s bylinkovou nádivkou, podávaná s máslovou bramborovou kaší (1,7)
3/ Vepřové nudličky z panenky sweet&sour se zeleninou julienne, podávané s jasmínovou rýží (1,9)
4/ Kynuté meruňkové knedlíky, sypané tvarohem a cukrem, přelité maslem (1,3,7)
5/ 150g Vepřový pašerácký řízek s pažitkovými bramborami, tatrskou omáčkou a sýrem (1,3,6,7)

33,112,99,109,95,145,-

Kuřecí vývar s těstovinou rýží (1,3,7,9) / Pórková polévka se zašlehanými vejci (1,7,9)
1/ Hovězí pečeně na svíčkové omáčce, servírovaná s houskovými knedlíky (1,3,7,9,10,12)
2/ Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, doplněné kysaným zelím a vídeňskou cibulkou (1,3,7)
3/ Zapečený zelený chřest s máslem a parmezánem, bramborová kaše s trhanou šunkou od kosti a cibulkou (1,7)
4/ Ledový salát s ředkvičkami, paprikou, rajčaty, citrusovou majonézou, tarhoňou a tuňákem (1,3,4,7)
5/ Smažená aljašská treska, podávaná s karotkovým salátem s mangem a vařenými bramborami (1,3,4,6,7)

33,125,102,119,107,142,-

Hovězí vývar s hráškem a rýží (1,3,7,9) / Zelná polévka s bramborami (1,7,9)
1/ Pečená vepřová plec s kysaným zelím a našimi houskovými knedlíky (1,3,7)
2/ Smažený karbanátek s houbami, bramborovou kaší a polníčkovým salátkem (1,3,6,7,9)
3/ Slepice na paprice podávaná s jasmínovou rýží (1,7)
4/ Trhané hovězí na lůžku z křupavých salátů, petželkovým pestem a toasty (1,3,7,9)
5/ Vepřové stripsy z panenky balené v tortile se zeleninou a česnekový dresinkem (1,7,9)

33,105,109,99,108,145,-

Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,7,9) / Květáková polévka provoněná muškátovým oříškem (1,7,9)
1/ Smažený vepřový řízek, podávaný s máslovou bramborovou kaší, kyselou okurkou a citrónem (1,3,6,7)
2/ Hovězí roštěná na slanině, servírovaná s houskovými knedlíky (1,3,7,9)
3/ Drůbeží jatýrka pečená s paprikou a cibulí, podávaná s jasmínovou rýží (9)
4/ Variace salátů s červenou řepou, olivovým olejem, polníčkem a okurkou, doplněný kuřecím prsíčkem (1,3,7)
5/ Kuřecí prso s křupavou kůží na bazalkovém risottu, doplněné sušenými rajčaty s červenou cibulí (1,7,12)

33,109,112,99,105,142,-

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, Malinovka 0,3l…15,-, 0,4l…20,-, 0,5l…25,-.
Voda džbánek 0,25l…6,-, 0,5l…12,-, 1l…24,- Soda džbánek 0,25l 9,-, 0,5l 18,-, 1l 36,-

