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Polední menu 13.5.2019 – 17.5.2019
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Kuřecí vývar s hráškovým svítkem/1,3,7,9/ / Zelná polévka s uzeninou /1,3,7,9/
Hovězí guláš zdocený cibulí, houskové knedlíky /1,3,7,9/
Kuřecí prso s pórkem, omáčka z uzené papriky, jasmínová rýže /1,3,6,7/
Rolovaná vepřová krkovice se zelím a slaninou, silná šťáva, mačkané brambory /9/
Teplý salát z tarhoni s fenyklem, cibulí, sušenými rajčaty a grilovaným kousky vepřové panenky/7/
Cordon bleu z kuřecích prsou, smažené hranolky, dip z modrého sýru/1,3,7/

35,118,118,118,132,135,-

1/
2/
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Hovězí vývar s pohankou /9/ / Pórková polévka s vejci/1,3,7/
Hovězí na česneku, krémový špenát, bramborový špalík/1,3,7/
Drůbeží játra pečená na cibuli a paprikách, jasmínová rýže /1,3,7/
Kapustové karbanátky s vepřovým masem, jemná bramborová kaše, rajčatový salát /1,3,6,7/
Bramborové knedlíky plněné švestkami, mák, zakysaná smetana /1,3,7/
Cuketové risotto s krůtím masem, parmezán, rukola/1,3,6,7,10/

35,118,114,114,102,138,-
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Kuřecí vývar s kapáním /1,3,7,9/ / Krémová česnečka s chlebovými krutony /1,7,9/
Vídeňská hovězí roštěná, mačkané máslové brambory /1,9/
Vepřová hamburská kýta, houskové knedlíky /1,3,7/
Smažená gouda, vařené brambory s pažitkou, tatarská omáčka /1,3,7,10/
Ledový salát s pečenou červenou řepou, bramborami, vejcem a trhaným kuřecím masem /1,3,7/
Krůtí sous-vide na ragú z barevné čočky se zeleninou a smetanou /1,3,7/

35,128,116,118,126,142,-
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Hovězí vývar s fritátovými nudlemi /1,3,7,9/ / Drůbková polévka /1,7,9/
Španělský ptáček, jasmínová rýže /1,9/
Naše uzená medová šunka, bramborová kaše, kyselá okurka, smažená cibulka /1,3,7/
Kuřecí prsa smažená v sýrové krustě, opečené brambory, wasabi majonéza /1,3,7,10/
Tortilla s ricottou a uzeným lososem, podávaná na salátovém lůžku /1,3,7/
Lasagne s kuřecím, špenátem, bešamelem, parmezánem a mozzarellou /1,3,7/

35,124,116,122,122,138,-

Slepičí vývar s masem a nudlemi /1,3,7,9// Špenátová polévka /1,7,9/
1/ 150g Smažený kuřecí řízek, jemná bramborová kaše, kyselá okurka, citron /1,3,6,7/
2/ Jaternicový prejt, kysané zelí, vařené brambvory/1,7/
3/ Vykoštěné kuřecí stehno v meruňkovo-srirachové omáčce, grilované jarní cibulky, jasmínová rýže/1,3,7/
4/ Telecí krk s bearnskou omáčkou a zeleným chřestem/1,3,7/
5/ Penne s krůtím masem, červenou cibulí, sušenými rajčaty, smetanou a mozzarellou /1,3,7/
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,-

35,118,T122,118,138,138,-

