35,122,128,122,122,139,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar s játrovou rýží (1,3,7,9) / Polévka z červené řepy (1,7)
Hovězí maso s drcenými rajčaty, paprikou a cibulí, jasmínová rýže (1,7,9)
Kuřecí stehno pečené na špeku, pivu, karotce a červené cibuli, bramborová kaše s křenem (1,7)
Pečená vepřová krkovička, hrachová kaše, nakládané cibulky, smažená cibulka na sádle (1,3,7)
Knedlíčky z tvarohového těsta, maliny s karamelovou omáčkou (1,3,7)
150g Pašerácký řízek, tatarská omáčka, strouhaný 40% Eidam, smažené hranolky (1,3,6,7,10)

35,126,120,124,100,139,-

STŘEDA

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar se zeleninou, masem a rýží (9) / Boršč s kysanou smetanou (7,9)
Hovězí pečeně na svíčkové omáčce, houskové knedlíky, brusinky, citron (1,7,9)
Vepřové kostky v mrkvi, vařené petrželkové brambory (1,7)
Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, kysané zelí, vídeňská cibulka (1,3,6,7)
Kuskus s grilovanou zeleninou, bazalkovým pestem, kuřecími prsíčky a parmezánem (1,3,7)
Spaghetti all Ambiente /kuřecí maso, smetana, cibule, limetka, Grana Padano (1,3,7)

35,129,122,120,125,139,-

1/
2/
3/
4/
5/

Česnečka s vejci, sýrem, šunkou a krutony (1,7,9) / Žampionový krém (1,3,7)
Španělský ptáček, jasmínová rýže (1,3,7,10)
Čevabčiči, hořčice, ajvar, cibule, vařené pažitkové brambory (1,3,7,10)
Segedínský guláš zjemněný smetanou, houskové knedlíky (1,3,7)
Salát Nicoise /saláty, fazolové lusky, vejce, tuňák, brambory/ (3,4,7)
200g Steak z vepřové krkovice, kukuřice na másle, pečený kořeněný brambor s česnekovým dipem (7)

35,129,124,120,124,139,-

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) / Květáková polévka s kari (1,7)
150g Smažený kuřecí řízek, bramborový salát (1,3,6,7)
Hovězí krk s restovanou kořenovou zeleninou, silná omáčka z červeného vína, bramborová kaše (1,7,9,12)
Vepřová pečeně, volské oko, fazolové lusky s česnekem, pečené tymiánové brambory (1,7,10)
Rozpečený hermelín balený v anglické slanině, mix křupavých salátů, karotka, bageta s bylinkový máslem (1,3,7)
Risotto s brunoise zeleninou, jarní cibulkou, filátko pstruha duhového (3,4,12)

35,124,126,126,124,140,-

PÁTEK

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,7,9) / Hrstková polévka (1,3,7,9)
Hovězí guláš s restovanými žampiony, bramborové knedlíky (1,3,7)
Kuřecí špíz se zeleninou a slaninou, opečené brambory, tvarohový dip s bylinkami (7)
Holandský řízek se sýrem Gouda, bramborová kaše, zelný salát (1,3,6,7)
Variace salátů s kukuřicí, jogurtovým dipem, kuřecí stripsy v lupíncích, toast (1,3,6,7)
Penne se sušenými rajčaty, kousky vepřové panenky, smetanou a parmezánem (1,3,7)

ČTVRTEK

Polední menu 9.9.2019 – 13.9.2019

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,-

