VELIKONOČNÍ MENU

STŘEDA

35,118,115,117,112,145,-

Kuřecí vývar s masem a nudlemi /1,3,7,9/ / Řecká čočková s mladým špenátem /1,3,7/
1/ Segedínský guláš zjemněný kysanou smetanou, houskové knedlíky /1,3,7,9,10/
2/ Kuřecí stehno pečené na bylinkách, šťouchané brambory s cibulí a anglickou slaninou, máslový hrášek /7/
3/ Smažený krůtí karbanátek, bramborová kaše, salát z mladého zelí s ředkvičkou /1,3,7/
4/ Křupavé saláty s jarní zeleninou, vyzrálé hovězí, bramborový fondán s rozmarýnem /1,3,7/
5/ 200g Steak z krkovice, fazolové lusky s anglickou slaninou, česnekový dip, pečené brambory /7/

35,108,112,115,129,140,-

ČTVRTEK

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar s fritátovými nudlemi /1,3,6,7,9/ / Rajská polévka s těstovinou /1,3,7/
Hovězí krk na česneku, listový špenát, pražené bramborové knedlíky /1,3,7/
Smažený hermelín, vařené brambory, zeleninový salát s koprovým dresinkem, tatarská omáčka /1,3,7,10/
Vepřové kousky z panenky v tomatové omáčce s cibulí a jalapenos papričkou, jasmínová rýže /1/ PIKANTNÍ
Kuřecí stripsy, zeleninový salát s chřestem, kedlubnou a ředkvičkami, celozrnná bagetka/1,3,7/
180g Krůtí prsa v jogurtu a tandori, smažené hranolky, zeleninová salsa /6,7/

Hovězí vývar s masem, zeleninou a pohankou /1,3,7,9/ / Fazolová polévka s bramborami /1,3,7,9/
1/ Frankfurtská hovězí pečeně, houskové knedlíky /1,3,7/
2/ Kuřecí kousky marinované v červeném kari, zelenina, kokosové mléko, jasmínová rýže /1,3,7/ PIKANTNÍ
3/ Pečená sekaná, máslová bramborová kaše, rajčatový salát /1,3,7/
4/ Spaghetti Carbonara s pancettou, smetanou, parmezán /1,3,7/
5/ Konfitované kachní prso, dušené červené zelí, bramborové knedlíky /1,3,6,7/

35,118,118,112,132,142,-

PÁTEK

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

Polední menu 22.4.2019 – 26.4.2019

Kuřecí vývar s masem a nudlemi /1,3,7,9// Gulášová polévka s mletým masem /1,3,7,9/
1/ 150g Smažený krůtí řízek, vařené brambory, citron, kyselá okurka /1,3,6,7/
2/ Pečený vepřový moravský vrabec, krémový listový špenát, bramborové knedlíky /1,3,7/
3/ Kuřecí prso v krémové omáčce s uzenou paprikou, těstoviny Farfalle /1,3,7/
4/ Pljeskavica z hovězího masa, pitta chléb, ajvar, cibule, zeleninový salát /1,3,7/
5/ Chřestové risotto s restovanými kuřecími kousky, pečenou paprikou, rukolou a parmezánem /7,12/

35,122,108,118,132,142,-

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,-

