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Polední menu 5.11.2018 – 9.11.2018
1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar se zeleninou a bulgurem (1,3,7,9) / Zeleninový krém (1,3,7)
Hovězí na česneku, listový špenát, bramborové šišky (1,3,7,9)
Smažený karbanátek s majoránkou, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,6,7)
Krůtí prsa v krémové omáčce s uzenou paprikou, pečené papriky, jasmínová rýže (1,7)
150g Grilované kuřecí prsíčko, Coleslaw salát, toast (1,3,7)
200g Vepřové krkovice na grilu s restovanými fazolkami s česnekem, pečené brambory, bylinkový dip (1,7)

33,115,108,112,118,140,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar s hráškem a rýží (9) / Kulajda s houbami (1,3,9)
Hovězí pečeně na zázvoru s pečenou kořenovou zeleninou, jasmínová rýže (1,9)
Moravský vrabec, zelí z červené řepy, houskové knedlíky (1,3,7)
Pečené kuřecí stehno s medovou mrkví a cibulí, opečené brambory (1)
Kuřecí salát s vinným dresinkem, kukuřicí, rajčaty a okurkou, bagetka (1,3,7)
250G Lasagne Bolognese, bešamel (1,3,7)

33,115,108,102,109,138,-

Kuřecí vývar s masem a nudlemi(1,7,9) / Husí kaldoun s játrovými knedlíčky, široké nudle (1,7,9)
1/ Hovězí pečeně na svíčkové omáčce, brusinky, houskové knedlíky (1,9,10)
2/ 180g Vepřový kotlet na žampionech, jasmínová rýže (1,12)
3/ Smažený 40% Eidam , vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,6,7,10)
4/ Husí výpečky s cibulí, variace zelí, lokše maštěné sádlem, škvarkový knedlík (1,3,7)
5/ Husí stehno, dušené červené zelí, bílé zelí se špekem, houskové a bramborové knedlíky (1,3,7)

33,-/45,125,115,110,239,298,-

Hovězí vývar se šunkovým svítkem (9) / Husí kaldoun s játrovými knedlíčky, široké nudle (1,7,9)
1/ Burgundská hovězí pečeně, máslová bramborová kaše (1,12)
2/ Drůbeží jatýrka na slanině a čerstvé majoránce, jasmínová rýže (1)
3/ Pečené masové krokety s uzenou paprikou, vařené brambory, cibule, hořčice (1,3,7,10)
4/ Husí výpečky s cibulí, variace zelí, lokše maštěné sádlem, škvarkový knedlík (1,3,7)
5/ Husí stehno, dušené červené zelí, bílé zelí se špekem, houskové a bramborové knedlíky (1,3,7)

33,-/45,115,102,115,239,298,-
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Slepičí vývar s masem a nudlemi (1,3,7) / Husí kaldoun s játrovými knedlíčky, široké nudle (1,7,9)
33,-/45,180g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, citron, okurka (1,3,6,7)
125,Hovězí pečeně s koprovou omáčkou, houskové knedlíky (1,3,7)
115,Salát s červenou řepou, pečenou dýní, mangovým dresinkem, polníčkem, ořechy, kousky vepřové panenky (1)
108,Husí výpečky s cibulí, variace zelí, lokše maštěné sádlem, škvarkový knedlík (1,3,7)
239,Husí stehno, dušené červené zelí, bílé zelí se špekem, houskové a bramborové knedlíky (1,3,7)
298,SVATOMARTINSKÁ HUSA 7 - 11.11.2018
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…15,-, 0,4l…20,-, 0,5l…25,-.
Voda džbánek 0,25l…6,-, 0,5l…12,-, 1l…24,- Soda džbánek 0,25l 9,-, 0,5l 18,-, 1l 36,-

