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Polední menu 15.4.2019 – 19.4.2019
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Kuřecí vývar s masem a nudlemi/1,3,7,9/ / Česnečka s vejci, brambory a krutony/1,3,7,9/
35,Hovězí krk v rajské omáčce, houskové knedlíky /1,3,7,9/
118,Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí, vídeňská cibulka /1,3,6,7/
112,Grilovaná vepřová pečeně, sázené vejce, pečené brambory ve slupce, dušená brokolice, holandská omáčka /1,3,7,12/122,Zeleninový salát s cizrnou, rukolou, sušenou šunkou a toasty /1,3,7/
115,180g Kuřecí nugetky v corn flakes, Coleslaw salát, smažené hranolky /1,3,6,7/
138,-
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Hovězí vývar s vaječnou sedlinou /1,3,7,9/ / Brokolicový krém /1,3,7/
Hovězí pečeně na houbách, jasmínová rýže /1,9/
Smažený holandský řízek, bramborová kaše, salát z červené řepy /1,3,6,7/
Křupavé saláty s čerstvou zeleninou, medovo-hořčičným dresinkem, filírované vyzrálé hovězí, bageta /1,3,7/
Tvarohové knedlíčky s mákem, sladkou kysanou smetanou a ovocnou omáčkou /1,3,7/
Penne s kuřecím masem, žampiony, smetanou a parmezánem /1,3,7/

Kuřecí vývar se zeleninou a tarhoňou /1,3,7,9/ / Čočková polévka s uzeninou /1,3,7/
1/ Hovězí pečeně na svíčkové omáčce, citron, brusinky, houskové knedlíky /1,3,7,9,10/
2/ Kousky vepřové panenky v sojové omáčce, cibule, karotka, pórek, jasmínová rýže /12/
3/ Smažený květák, vařené petrželkové brambory, tatarská omáčka /1,3,6,7,10/
4/ Tortilla s trhaným hovězím masem v BBQ omáčce, zeleninový salát, smažené bramborové dukáty /1,3,6,7/
5/ Bazalkové risotto se sušenými rajčaty, filírované krůtí prso, rukola /7,12/
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Hovězí vývar se smaženým hráškem /1,3,7,9/ / Gulášová polévka s rozpečeným podmáslovým chlebem
Vídeňská hovězí roštěná, mačkané brambory /1,7,10/
Uzená krkovice, listový špenát, bramborové knedlíky /1,3,7/
150g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, citron, okurkový salát /1,3,6,7/
180g Restovaná vepřová játra, smažené hranolky, tatarská omáčka /1,3,6,7,10/

Silný hovězí vývar s masem, nudlemi, zeleninou a játrovými knedlíčky /1,3,7,9/
Gulášová polévka s rozpečeným podmáslovým chlebem
150g Smažený vepřový řízek v citrónové strouhance, bramborová kaše, citron, kyselá okurka /1,3,6,7/
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. 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,-

35,118,115,125,105,135,35,128,115,108,138,138,-
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55,64,138,-

