33,118,112,112,125,128,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar se strouháním (1,3,7,9) / Špenátová s vejci (1,3,7,9)
Pražská hovězí pečeně, jasmínová rýže (1,3,9)
Domácí sekaná pečeně, mačkané brambory se škvarky, zelný salát (1,3)
Kuřecí kousky se zeleninou, smetana, červené kari, smažené hranolky (1,6,7)
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem a strouhanou čokoládou (1,3,7)
Treska smažená v pivním těstíčku, opečené brambory, kaparová majonéza(1,3,4,7)

33,118,112,118,98,135,-

STŘEDA

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar s vaječnou sedlinou (1,3,7,9) / Žampionový krém (1,7,9)
Dušené hovězí v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9,10)
Konfitovaná vepřová krkovice, krémový špenát, bramborový špalík (1,3,7)
Šunkofleky s uzeným masem, okurkový salát (1,3,7)
Kuřecí prso na smetaně a uzené paprice, jasmínová rýže (1,7)
Stehenní kuřecí steak, marinovaný v bylinkách, smažené hranolky, česnekový dip, polníček (1,3,6)

33,125,115,112,115,135,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar se smaženým hráškem (1,3,7,9) / Rajská polévka s nudlemi (1,9)
Hovězí roštěná na žampionech, jasmínová rýže (1,9)
Vepřová kotlet na smetaně a tymiánu, opečené brambory (1,7)
Kuřecí paličky v kukuřičných lupíncích, bramborová kaše, coleslaw salát (1,3,7)
Fazole s hovězím masem, kukuřicí, tomaty, čokoládou, chilli, tortilla (1,3,7)
Krůtí prso sous-vide, máslový hrášek, dýňové pyré (7)

33,125,112,115,128,135,-

1/
2/
3/
4/
5/

Slepičí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) / Hráškový krém s krutony (1,3,7,9)
150g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, kyselá okurka (1,3,6,7)
Frankfurtská hovězí pečeně, houskové knedlíky (1,3,7)
Drůbeží jatýrka pečená na cibuli a paprice, pečené brambory se slaninou, tatarská omáčka (3,7,10)
Zeleninový salát, cherry rajčata, kuřecí nugety, toasty (1,3,6,7)
Králík na smetaně s karlovarským knedlíkem (1,3,7)

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

PÁTEK

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,7,9) / Gulášová polévka (1,7)
Hovězí guláš na černém pivu, hrášková rýže (1)
Pečená čtvrtka kuřete s žemlovou nádivkou, bramborová kaše (1,3,7)
Smažený karbanátek s majoránkou a česnekem, vařené brambory, rajčatový salát (1,3,6,7)
Míchaný zeleninový salát, restované kousky marinovaného kuřecího, česneková bageta (1,3,7)
Fusilli amatriciana, polpa, pancetta, cibule, parmezán (1,3,7)

ČTVRTEK

Polední menu 7.1.2019 – 11.1.2019

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,-

