33,109,112,115,112,138,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar se zeleninou a bulgurem (9) / Zeleninový krém (1,7,9)
Štěpánská hovězí pečeně s pečenou jasmínovou rýží (1,7,9)
Francouzské brambory se zelným salátem s křenem (1,3)
Medová vepřová krkovice, dušené červené zelí, bramborové knedlíky (1,3,7)
Kynuté meruňkové knedlíky, sypané tvarohem a cukrem (1,3,7)
180g Krůtí prso sous vide s dušenou brokolicí, bérnskou omáčkou a vařenými bramborami (3,7)

33,125,109,115,98,142,-

STŘEDA

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,7,9) / Kapustová se slaninou (1,9)
Burgundská hovězí pečeně s jemnou bramborovou kaší (1,9)
Smažené vepřové karbanátky, vařené petrželkové brambory, rajčatový salát (1,3,6,7)
Nudličky z vepřové panenky na zázvoru, cibuli a karotce v sojové omáčce, jasmínová rýže (1,3,6,7)
Kuskus s grilovanou zeleninou, doplněný krůtím prsem, hoblinky parmezánu (1,7)
Tortilla s kuřecími stripsy, zeleninou, koktejlový dresink, chips (1,3,6,7)

33,125,112,118,124,138,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar s petrželkovým kapáním (1,3,7,9) / Bramborová s houbami (1,9)
Hovězí rozlítaný ptáček, jasmínová rýže (1,7,9)
Pečené vepřové ramínko v mrkvi, vařené brambory (1,3,7)
Rizoletky s kuřecím masem, smetanovým listovým špenátem s česnekem (1,3,7)
150g Kuřecí souvlaki s grilovaným lilkem a cuketou, opečené brambory, limetový dip (7,9)
200g Vepřová játra na grilu, smažené hranolky, tatarská omáčka (1,3,6,7)

33,125,105,108,135,132,-

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) / Dršťková polévka (1,9)
150g Smažený vepřový řízek v citrónové strouhance, bramborová kaše, kyselá okurka (1,3,6,7)
Jitrnice, vařené brambory, kysané zelí (1,7)
Grilované kuřecí prso s křupavou kůží, máslová zelenina, jasmínová rýže (-)
Špikované králičí stehno na smetaně s houskovými knedlíky (1,3,7,9)
Krémové risotto s hříbky, parmezánem a roketou (1,3,7)

33,118,102,112,132,138,-

PÁTEK

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar s vaječným svítkem (1,3,7,9) / Krém z lososa s krutony (1,3,4,7)
Zabíjačkový guláš, houskové knedlíky (1,3,7,9)
Kuřecí roláda s bylinkovou nádivkou, jemná bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7)
Zvolna tažený hovězí krk na černém pivě, fazolové lusky, vařené pažitkové brambory (1)
Zeleninové ragú s cizrnou, doplněné kousky vepřové panenky (1)
Penne s kuřecím masem, červenou cibulí, žampiony, smetanou a parmezánem (1,3,7)

ČTVRTEK

Polední menu 17.12.2018 – 21.12.2018

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,-

