Pondělí
250ml Zeleninový krém
12,120g Kuřecí gyros pečený s cibulí a slaninou, podávaný v rozpečené bulce s trhanými saláty, rajčaty
a tzatziky, krájená čerstvá zelenina
96,150g Vepřová kotleta marinovaná v bazalkovém pestu s česnekem, na houbovém rizotu
90,120g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem s dušeným kysaným zelím a cibulkou na sádle
86,Úterý
250ml Květáková s vejcem
12,120g Špikovaný hovězí ořech pečený po cikánsku na rajčatech, zelenině a slanině, domácí houskový
knedlík/dušená rýže
96,250g Pečené kuřecí stehno marinované kari kořením, bulgur s pečenou červenou řepou a kořenovou
zeleninou
90,100g Smažený hermelín s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou
86,150g Tradiční kotlíkový vuřtguláš s bramborem a zeleninou, pečivo
86,Středa
250ml Hovězí vývar s těstovinovou rýží
12,120g Panenská svíčková na grilu s houbovým ragú se smetanou a šťouchanými brambory s cibulkou 96,120g Krůtí stehenní chilli guláš s čerstvou majoránkou, dušená hrášková rýže
90,150g Smažené žampiony s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou
86,150g Sýrová tortilla s restovanou zeleninou, rajčatovou salsou a zakysanou smetanou
86,Čtvrtek
250ml Dršťková
12,120g Čerstvá treska vařená v páře s dušenou zeleninou na másle a patrželovým pyré
105,120g Závitek z vepřového boku plněný domácí klobásou a kysaným zelím, šťouchané brambory
s petrželkou a máslem
90,250g Drůbeží rizoto s žampiony, pórkem a jarní cibulkou, kyselá okurka, strouhaný sýr
86,250g Makové lívance s čokoládovou omáčkou a karamelovou zmrzlinou
86,Pátek
250ml Drůbeží krém
12,120g Kančí pečené na česneku s dušeným brusinkovým zelím a domácím bramborovým knedlíkem 96,250g Kuřecí kousky v tomatové omáčce s česnekem, kukuřicí, cuketou a bazalkou, farfalle
90,120g Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší a nakládanou okurkou
86,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

100,96,96,26,11,-

Samostatná polévka 21,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

