Pondělí
Brokolicová
1. Grilovaná vepřová flákota s pepřovou omáčkou, americké brambory
2. Pečené vodňanské kuře na žampionech, rýže
3. Smažený hermelín, brambory, tatarská omáčka

15,119,92,88,-

Úterý

Krkonošské kyselo
1. Kuřecí prsa s kostí a kůží marinovaná v tandoori koření, zeleninový kuskus a omáčka z celozrnné
hořčice a bílého vína
2. Hamburská vepřová kýta ve smetanové omáčce s nakládanou okurkou a šunkou, domácí kynutý
knedlík
3. Zapečené francouzské brambory s uzeným masem, vejcem a cibulkou, salát z červené řepy

15,98,92,88,-

Středa

Drůbeží vývar se zeleninou a smaženým hráškem
1. Hovězí kližka pečená ve vepřové bránici na kořenové zelenině a rozmarýnu, šťouchaný brambor
2. Pečená kuřecí křídla marinovaná v medové chilli omáčce s jogurtovým dipem, krájenou karotkou
a okurkou, bylinková bagetka
3. Vepřová krkovice zapečená olomouckými tvarůžky a slaninou, vařený brambor, česnekový dip

Čtvrtek
Frankfurtská polévka s bramborem
1. Smažené nugetky z tresky tmavé v bylinkové strouhance, hranolky, limetková majonéza
2. Vepřové výpečky z plece a boku pečené na cibuli,česneku a kmínu,špenát,bramborový knedlík
3. Kuřecí prsa se smetanovou omáčkou z lesních hub a žampionů, dušená bylinková rýže

15,98,92,88,-

15,107
92,88,-

Pátek

Kachní vývar s nudlemi
15,1. Grilovaná klobása chipolata v rozpečené žemli s dijonskou majonézou, pečenou cibulí s tymiánem,
rajčaty a nakládanou okurkou, americké brambory
98,2. Plněný paprikový lusk s rajčatovou omáčkou, domácí houskový knedlík/dušená rýže
92,3. Kuřecí stehenní marinované v bazalce a olivovém oleji s pečenou kořenovou zeleninou a růžičkovou
kapustou, bramborová kaše
88,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,-

