PÁTEK

ČTVRTEK

STŘEDA

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

Polední menu 10.6.2019 – 14.6.2019
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Kuřecí vývar s masem a nudlemi /1,3,7,9/ / Žampionový krém /1,7,9/
Hovězí guláš s uzenou paprikou, zjemněný smetanou, houskové knedlíky /1,3,7,9/
Kuřecí prso, jullienne zelenina, kokosové mléko, jasmínová rýže /1,7/
Vepřový karbanátek se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát /1,3,6,7/
Ledový salát s caesar dresinkem, kuřecí maso, krutony, parrmezán /1,3,4/
Spaghetti bollognesse, parmezán /1,3/

35,118,116,118,124,132,-
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2/
3/
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Hovězí vývar s drožďovým kapáním /1,3,7,9/ / Bramboračka/1,9/
Hovězí pečeně na paprikách a rajčatech, jasmínová rýže /1,9/
Bramborák s pečeným vepřovým masem, kysané zelí/1,3,7/
Smažený eidam 40%, vařené brambory s petrželkou, tatarská omáčka /1,3,6,7,10/
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem /1,3,7/
Tagliatelle , kapari, sušená rajčata, kuřecí maso, pesto z medv. česneku mozzarella, rukola /10,7/

35,122,116,118,100,136,-
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Uzený vývar s kroupami /1,9/ / Hrachová polévka s chlebovými krutony /1,3,7/
Hamburská hovězí pečeně, houskové knedlíky /1,3,7,9,10/
Smažený květák, vařené brambory s máslem, tatarská omáčka /1,3,6,7,10/
Vepřový kotlet, tomatová omáčka s paprikami, jasmínová rýže/1/
Coleslaw salát s kuřecím prsem, bageta s bylinkovým máslem /1,3,7,9/
200g Grilovaná vepřová krkovice, kukuřice a hrášek na másle, pečený brambor s česnekovým dipem /1,3,7/

35,128,116,118,124,140,-

Hovězí vývar se zeleninou a rýží /1,3,7,9/ / Dršťková polévka /1,9/
1/ Vídeňská roštěná s mačkanými bramborami /1,3,7/
2/ Vepřové výpečky, listový špenát, bramborové knedlíky /1,3,7/
3/ Kuře pečené na žampionech a slanině, jasmínová rýže /1,7/
4/ Zauzené kachní prso na trhaných salátech s ředvičkami a česnekovými krutony /1,3,7/
5/ 180g Grilovaný sekaný telecí řízek, čestvé saláty, hranolky, bylinkový dip/1,3,6,7/

35,128,116,114,134,138,-

Slepičí vývar s masem a nudlemi /1,3,7,9// Rajská polévka s těstovinami /1,3,7,9/
1/ 150g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, kyselá okurka /1,3,6,7/
2/ Hovězí pečeně v silné omáčce z červeného vína, restovaná zelenina, jasmínová rýže /1,9,12/
3/ Marinovaná kuřecí křídla, opečené brambory, chipotle majonéza /3,7/
4/ Jarní salát s hermelínem baleným v anglické slanině, krutony z bílého chleba /1,3,7,10/
5/ Pečená treska na bylinkovém másle, bramborové pyré s hráškem, slaninový chips/4,7/

35,124,118,122,128,138,-

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,-

