Pondělí
250ml Kachní vývar s rozmarýnovým svítkem
120g Jehněčí kýta na rozmarýnu, česneku a červeném víně šťouchané brambory s hrubozrnnou hořčicí
250g Srbské vepřové rizoto se zeleninou a hráškem, nakládaná okurka, strouhaný sýr
250g Zapečené těstoviny s kuřecím masem, listovým špenátem, smetanou a sýrem
Úterý
250ml
120g
250g
200g

Hrachová s osmaženou houskou
Panenská svíčková pečená v listovém těstě s houbami a bylinkami, pečené brambory grenaille
Club sandwich s grilovaným krůtím, slaninou, vejcem, rajčetem a salátem domácí hranolky
Pečené kuřecí paličky marinované v BBQ omáčce s těstovinovým salátem se zeleninou
a bylinkovým dresinkem z bílého jogurtu
150g Vařené vepřové koleno s hořčicí, strouhaným křenem a domácím kmínovým chlebem
Středa
250ml Kuřecí vývar s masem a kapáním
120g Roláda z hovězího krku plněná žampiony pečená po cikánsku na rajčatech, zelenině a slanině,
dušená rýže
120g Vepřové výpečky z boku a ramínka na česneku a cibuli s dušeným kysaným zelím
a domácím bramborovým knedlíkem
120g Grilovaná kuřecí prsa s bazalkovou cizrnou a zeleninou dušenou na másle
250g Burger z červené řepy v sezamové housce s rajčaty, rukolou a zakysanou smetanou, dýňové hranolky

13,98,92,88,13,98,92,88,88,13,98,92,88,88,-

Čtvrtek
250ml Fazolová s uzeninou
13,250g Pstruh duhový pečený v papilotě se zeleninou, tymiánem a bílým vínem
107,150g Smažená vinná klobása s domácím bramborovým salátem s vejcem a uzeninou
92,250g Kuřecí stehenní kousky v omáčce z drcených rajčat, cuketou, paprikou a olivami, linguine, parmezán 88,250g Kynuté borůvkové knedlíky se strouhaným tvarohem a skořicovým cukrem
88,Pátek

STÁTNÍ SVÁTEK

Polední minutky:
150g Kuřecí/vepřový steak s pikantní tomatovou salsou, americký brambor s pečenou cibulkou
120g Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka
120g Smažený kuřecí/vepřový řízek, vařený brambor, okurka
150g Krájená čerstvá zelenina
150g Změna přílohy za krájenou čerstvou zeleninu
Samostatná polévka 22,Jídlo vhodné pro bezlepkovou dietu
REZERVACE NA POLEDNÍ MENU PŘIJÍMÁME
NEJPOZDĚJI 24 HODIN PŘEDEM
Informace o alergenech obsažených v pokrmech, jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy

102,98,98,28,13,-

