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Polední menu 11.2.2019 – 15.2.2019
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Kuřecí vývar se smaženým hráškem (1,3,7,9) / Rajčatová polévka s rýží (1,3,7,9)
Hovězí guláš s restovanými paprikami, houskové knedlíky (1,3,7,9)
Uzená vepřová krkovice, smetanový špenát, bramborové knedlíky (1,3,7)
Kuřecí stehno pečené na slanině se žampiony, bramborová kaše (1,3,6,7)
Kuskus s grilovanou zeleninou a filírovaným krůtím prsem (1,3,7)
Tortilla s kuřecími stripsy, zeleninou, koktejlová omáčka, hranolky (1,3,6,7,9)

33,118,110,109,105,138,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar se strouháním (1,3,7,9) / Selská polévka (1,3,7,9)
Hovězí Stroganoff podávaný s jasmínovou rýží (1,7)
Medailonky z vepřové panenky s cibulí a paprikami, bramboráčky (1,3,7)
Vepřová játra na slanině, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Teplý salát z červené čočky se zeleninou, kuřecím prsem a bazalkovým pestem (9)
Spaghetti bolognese sypané parmezánem (7)

33,118,118,105,108,138,-

Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,7,9) / Květáková polévka s kari (1,7)
Cikánská hovězí pečeně s jasmínovou rýží (1,3,7,9,10)
Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7)
Kuřecí roláda s masovou nádivkou, mačkané brambory s bylinkovým pestem, polníček (1,3,7)
Fussilli s kuřecím masem, hráškem, parmezánem a smetanou (1,3,7)
200g Grilovaný vepřový kotlet marinovaný v bylinkách, kukuřice se slaninou,
opečené brambory s česnekovým dipem (1,3,7)

33,118,112,108,118,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar s pohankou (1,3,6,7,9) / Čočková s kysaným zelím a uzeninou (1,7,9)
Vídeňská hovězí roštěná, mačkané brambory (1,3,7,9)
Vykoštěné kuřecí stehno v parmazánové strouhance, bramborové dukáty, dip z modrého sýra (1,3,6,7)
Pomalu tažený špalík z vepřové krkovice, silná šťáva, zelí z červené řepy, bramborové šišky (-)
Těstovinový salát se zeleninou a schwarzwaldskou šunkou (1,3,7)
Risotto s hříbky, smetanou a parmezánem, zdobené rukolou (7,12)

33,122,118,115,112,138,-
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Slepičí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) / Cibulačka se sýrovými krutony (1,3,7)
150g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, kyselá okurka (1,3,6,7,9,10)
Hovězí líčka na červeném víně, batátové pyré (1,3,7)
Pečené jelito, kysané zelí, pažitkové brambory (1,3,7)
Zeleninový salát s gratinovaným hermelínem, bageta s bylinkovým máslem (1,3,7)
Kuřecí supreme na pečené zelenině, hráškové pyré s mátou (7)

33,115,128,102,115,139,-
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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. 32,Kofola, Malinovka 0,3l…17,-, 0,4l…22,-, 0,5l…27,-.
Voda džbánek 0,25l…6,-, 0,5l…12,-, 1l…24,- Soda džbánek 0,25l 9,-, 0,5l 18,-, 1l 36,-

138,-

