35,124,122,120,124,138,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,3,7,9) / Gulášová polévka s mletým masem a bramborami (1,9)
Hovězí pečeně na červeném víně, smažená cibule, rozmarýnové brambory (1,6,12)
Krkovice pečená na špeku, zelí z červené řepy, bramborové knedlíky (1,3,7)
Kuřecí prso s julienne zeleninou, sweet &sour omáčka, jasmínová rýže (-)
Lívanečky s omáčkou z lesního ovoce a šlehanou smetanou (1,3,7)
180g Grilovaný vepřový kotlet se slaninou, cibulí a sázeným vejcem, pepřová omáčka, opečené brambory (1,3)

35,124,122,120,100,138,-

STŘEDA

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) / Minestrone s kroupami a uzenou paprikou (1,7)
Hovězí pečeně ve svíčkové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9,10)
Smažený 40% Eidam, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,6,7,10)
Zvolna tažená vepřová krkovice, fazolové lusky na slanině, kořeněné pečené brambory (-)
Kuskus s filírovaným krůtím prsem, grilovaná zelenina, bylinkové pesto, parmezán (1,3,7)
Tortilla s kuřecími stripsy v panco strouhance, čerstvá zelenina, koktejlová omáčka, hranolky (1,3,6,7)

35,126,122,122,138,140,-

1/
2/
3/
4/
5/

Hovězí vývar se zeleninou a masem (1,9) / Brokolicová polévka (1,3,7)
Znojemská hovězí pečeně, jasmínová rýže (1,9)
Kuřecí stehýnko, pečené na červeném zelí, bramborové knedlíky, smažená cibulka (1,3,6,7)
Kousky vepřové panenky, cibule, paprika, chilli, naše bramboráčky (1,3,7)
Penne quattro formagi/gorgonzola, ementál, parmezán, mozzarella/, kuřecí prso, rukola, vlašské ořechy (1,3,7,8)
Konfitované králičí stehno, špikované slaninou, dýňové noky, karotka na másle (1,3,7)

35,126,118,122,136,142,-

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) / Dršťková polévka z kuřecích žaludků (1,3,7)
150g Řízek z krůtích prsou, bramborový salát (1,3,6,7,10)
Pečená jitrnice s kysaným zelím a vařenými bramborami (1,3,7)
Hovězí pečeně na houbách, jasmínová rýže (-)
Ledový salát s kukuřicí, rajčaty, vinný dresink, 120g kuřecí prso, bylinková bagetka (1,3,7,12)
Cheesburger s praženou slaninou, majonéza, okurky, smažené hranolky (1,3,6,7)

35,126,109,126,124,142,-

PÁTEK

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

1/
2/
3/
4/
5/

Kuřecí vývar se špenátovými nudlemi (1,3,7,9) / Květákový krém provoněný muškátovým oříškem (1,3,7)
Hovězí na česneku, krémový špenát, bramborový špalík (1,3,7)
Telecí karbanátek, jemná bramborová kaše, okurkový salát (1,3,6,7)
Grilované kuřecí prso, houbové ragú se smetanou, jasmínová rýže (1,3,7)
Variace křupavých salátů se zeleninou, medovo-hořčičný dresink, hovězí roastbeef, toast (1,3,7,10)
Penne s hráškem, kuřecím masem, smetanou a parmezánem (1,3,7)

ČTVRTEK

Polední menu 21.10.2019 – 25.10.2019

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 menuCoca-Cola, Coca-Cola Zero 0,2l. 35,Kofola, Malinovka 0,3l…19,-, 0,4l…24,-, 0,5l…30,-.Voda džbánek 0,25l…8,-, 0,5l…14,-, 1l…27,- Soda džbánek 0,25l 11,-, 0,5l 22,-, 1l 40,-

