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Polední menu 8.10.2018 – 12.10.2018
1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar s celestinskými nudlemi (1,3,7,9) / Petrželový krém (1,7)
Hovězí na česneku, česnekový listový špenát, bramborové knedlíky (1,3,7)
Pečené kuřecí stehno na kořenové zelenině s cibulí a bylinkami, jasmínová rýže (1,3,7)
Zapečené brambory se šunkou od kosti, hráškem, vejci a cibulí, pikantní salát z kysaného zelí (6,8,9)
Pestrý fazolový salát s pečenou červenou cibulí, cherry rajčaty a trhaným kuřecím masem (1,3,7)
Smažené zvěřinové karbanátky s řepovou majonézou s limetkou a opečenými bramborami (1,3,6,7)

33,109,106,105,102,138,-

Hovězí vývar s tarhoňou (1,,3,7,9) / Žampionová polévka (1,9)
1/ Hovězí krk na slanině, fazolové lusky, opečené brambory s rozmarýnem (1,9)
2/ Segedínský guláš zjemněný kysanou smetanou, houskové knedlíky (1,3,7)
3/ Čevabčiči s vařenými bramborami, cibulkou, hořčicí a výpekem (1,3,7)
4/ Křupavá bageta s hovězím roastbeefem, smaženou cibulí, goudou, kyselou okurkou, coleslaw salát (1,3,7)
5/ Králík v rajčatové omáčce s olivami, rozmarýnem, šalvějí, bílým vínem a česnekem, bramborové noky (1,3,7,12)

33,109,100,105,125,135,-

Uzený vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) / Brokolicová polévka (1,9)
1/ Hovězí pečeně na svíčkové omáčce, brusinky, citrón, houskové knedlíky (1,3,7,9,10)
2/ Vepřová pečeně sous vide na ragú z paprik, rajčat a cibule, mačkané brambory (1,3,7)
3/ Pečená kuřecí jatýrka s bambusovými výhonky, pórkem, červenou cibulí a chilli, jasmínová rýže (1)
4/ Pečená červená řepa s křupavými saláty, balsamikem, česnekem, čerstvým sýrem a rukolou (7,12)
5/ Pečené filé mořského vlka na smetanovém dýňovém risottu (4,7,12)

33,125,108,100,105,138,-

Hovězí vývar se zeleninou a bulgurem (1,3,7,9) / Frankfurtská polévka s uzeninou (1,3,7)
1/ Hovězí pečeně v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)
2/ Vepřová kýta na česneku s dušenou kapustou a nastavovanou kaší (1,7)
3/ Smažené žampiony s vařenými pažitkovými bramborami, tatarská omáčka (1,3,6,7,10)
4/ Dýňové žluté curry s pečenou jasmínovou rýží (7)
5/ Lasagne bolognese, bešamel, zapečené mozzarellou (1,3,7)

33,115,105,105,102,128,-

Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3,7) / Boršč s nočkem kysané smetany (1,3,7)
1/ 150g Smažený kuřecí řízek v kukuřičných lupíncích, máslová bramborová kaše, citron, okurka (1,3,6,7)
2/ Uzená krkovička s listovým špenátem a bramborovými knedlíky (1,3,7)
3/ Hovězí pečeně po cikánsku, jasmínová rýže 1,9,12)
4/ Filírované kachní prsíčko na dýňovém salátu, česneková bageta (1,3,7)
5/ Linguiene s olivovým olejem, feferonkou, česnekem, mušlemi a krevetkami na bílém víně (1,3,4,12)

33,115,106,109,118,142,-

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,-

