35,122,120,122,122,142,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar s drožďovým kapáním (1,3,7,9) / Drůbková polévka(1,7)
Uzená krkovice pečená na medu, listový špenát, bramborové knedlíky(1,3,7)
Treska smažená v trojobalu, vařené brambory, remuláda, malý míchaný salát (1,3,4,6,7)
Pečená kuřecí čtvrtka na pivu a žampiónech, jasmínová rýže (1,7)
Palačinky s tvarohem, jahodovo-malinová omáčka, šlehaná smetana(1,3,7)
Pljeskavica v pita chlebu s ajvarem, kajmak omáčkou, zeleninou, hranolky (1,š,6,7)

35,126,124,124,98,142,-

STŘEDA

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar s bulgurem (1,9) / Ředkvičková polévka se smetanou a bylinkami(1,7)
Vídeňská roštěná s mačkanými brambory(1,7,10)
Francouzské brambory s uzeným masem, vejci, hráškem, salát z kysaného zelí(1,3,7)
Vepřová pečeně sous-vide, krémová slaninová omáčka, pórek, červená cibule, jasmínová rýže(1,7)
Salát s rukolou, čerstvým špenátem, čerstvým sýrem, medovými ořechy, nektarinkami a avokádem (7,8)
Penne s kuřecím masem, omáčkou s rajčaty,smetanou a špenátem (1,3,7)

35,128,118,122,123,138,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar s rýží(1,7,9) / Kulajda (1,3,7)
Cikánská hovězí pečeně, žemlový šunkový knedlík(1,3,7)
Segedínský guláš, houskové knedlíky(1,3,7)
Kuřecí kari, jasmínová rýže, dušená brokolice (1,7)
Farmářský salát se slaninou, bramborami, vejcem a červenou řepou, koprový dresink(3,7)
Spicy fried chicken burger (smažené vykoštěné kuřecí stehno, salsa, sriracha majonéza), hranolky (1,3,6,7,10)

35,128,124,124,126,142,-

PÁTEK

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,7,9) / Kapustová polévka (1)
Hovězí guláš s paprikami, hrášková rýže (1,3,7)
Pečená vepřová plec, dušené červené zelí, houskové knedlíky (1,3,7)
Smažená Gouda 48%, vařené brambory, tatarská omáčka(1,3,6,7,10)
Spaghetti s uzeným lososem, smetanou a cibulí (1,3,4,7)
Grilovaný sekaný telecí řízek, pečená zelenina, pepřová omáčka, smažené hranolky (1,3,6,7)

ČTVRTEK

Polední menu 19.8.2019 – 23.8.2019

Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) / Řecká čočková polévka (1)
1/ 150g Smažený vepřový řízek, bramborový salát(1,3,6,7)
2/ Kuřecí stehno pečené s bylinkami na slanině, jasmínová rýže(1)
3/ Dlouze tažený hovězí krk na kořenové zelenině, jemná bramborová kaše(1,7)
4/ Ledový salát s krutony, kuřecím masem, parmezánem, krutony, caesar dresink ( 1,3,4,7,10)
5/ Risotto se sušenými rajčaty, kousky kachní prsou, bazalkovým pestem, parmezánem (7,12)
Malá polévka 25,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 nealko nápojů k polednímu menu
Coca-Cola, Coca-Cola Zero 0,2l. 35,Kofola, Malinovka 0,3l…19,-, 0,4l…24,-, 0,5l…30,-.
Voda džbánek 0,25l…8,-, 0,5l…14,-, 1l…27,- Soda džbánek 0,25l 11,-, 0,5l 22,-, 1l 40,-

35,125,122,126,126,142,-

