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Polední menu 3.12.2018 – 7.12.2018
Kuřecí vývar s játrovou rýží (1,7,9) / Brokolicová polévka (1,7)
1/ Hovězí guláš s restovanou paprikou, houskové knedlíky (1,3,7,9)
2/ Smažené rybí krokety, bramborová kaše, zeleninový salát (1,3,4,6,7)
3/ Vepřová pečínka na cideru se zázvorem a karotkou, opečené brambory s cibulkou (1)
4/ Konfitované kachní prso s dušeným červeným zelím, šumavský knedlík (1,3,7)
5/ Spaghetti se sušenými rajčaty, schwarzwaldskou šunkou, smetanou a parmezánem (1,3,7)

33,115,118,105,145,138,-

Hovězí vývar s bylinkovým kapáním (9) / Krém z bílých fazolí s anglickou slaninou a tymiánem (1,3,7,9)
1/ Hovězí pečeně s omáčkou z červeného vína, karamelizovanou julienne zeleninou a bramborovou kaší (1,9)
2/ 180g Drůbeží jatýrka na slanině s cibulí a paprikou, pečená jasmínová rýže (1)
3/ ¼ Pečeného kuřete na řapíkatém celeru, červené cibuli a karotce, opečené kořeněné brambory (1,9)
4/ Kuskus s ratatouille zeleninou, bazalkovým pestem, doplněný kousky vepřové panenky (1,7,9)
5/ 150g Smažený telecí karbanátek, steakové hranolky, kaparová majonéza (1,3,6,7)

33,125,105,115,128,135,-

Kuřecí vývar s těstovinovou rýží (1,3,7,9) / Kuřecí dršťková polévka (1,9)
1/ Špikovaná hovězí pečeně v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9)
2/ Smažené žampiony, vařené pažitkové brambory, naše tatarská omáčka (1,3,6,7,10)
3/ Pastýřský koláč s mletým hovězím masem (1,3,7)
4/ Tvarohové švestkové knedlíčky s cukrem, máslem a kysanou smetanou (1,3,7)
5/ Houbové risotto /Arborio/, doplněné filírovaným kuřecím prsíčkem a roketou (7,12)

33,125,102,112,99,138,-

Hovězí vývar s vaječnou sedlinou (1,3,7,9) / Řecká čočková polévka s listovým špenátem (1,7,9)
1/ Smažený vepřový karbanátek s balkánským sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát (1,3,6,7)
2/ Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, kysané zelí, vídeňská cibulka (1,3,7)
3/ Slepice ve smetanové omáčce s uzenou paprikou, jasmínová rýže (1,7)
4/ Burger s trhaným kachním masem, pikantní cibule, ledový salát, steakové hranolky (1,3,6,7)
5/ 180g Grilované krůtí prso s dušenou brokolici, pečené brambory s česnekovým dipem (7)

33,115,112,105,145,139,-

Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) / Petrželový krém s bazalkovým olejem (1,7,9)
1/ 150g Smažený vepřový řízek z pečeně, bramborová kaše, kyselá okurka, citrón (1,3,6,7)
2/ Hamburská vepřová kýta s houskovými knedlíky (1,3,7,9)
3/ Pomalu pečený hovězí špalík na česneku, bramborové placky, listový špenát (1,9,12)
4/ Camembert balený v anglické slanině, opečené brambory, křupavé saláty, kaki, malinový dresink (1,3,7)
5/ 180g Kuřecí prso s kůží, dýňové pyré, máslová zelenina, silná omáčka s čokoládou (1,3,7)

33,118,108,122,108,138,-

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,-

