Pondělí
250ml Hovězí vývar s bulgurem a zeleninou
120g Špikovaná hovězí kulatá plec se šípkovou omáčkou a restovanou kořenovou zeleninou, domácí
bramborové krokety
120g Kuřecí prsa marinovaná v bazalkovém pestu, pečené žampiony, rajčatová rýže
120g Vepřová krkovice na grilu, brambory pečené ve slupce s kukuřicí a cibulkou, česnekový dip
Úterý
250ml Kapustová s bramborem
250g Kančí ragú s kořenovou zeleninou, červeným vínem a rozmarýnem, čerstvé tagliatelle, parmezán
250g Sandwich s kuřecím masem, rajčaty, rukolou, slaninovými chipsy a dijonskou majonézou, trhané
ledové listy s caesar dresinkem
120g Vepřové kousky v pikantní omáčce se zeleninou a nakládanou okurkou v domácím bramboráku,
zelný salát s koprem a křenem
150g Špekáčky pečené na černém pivu, chilli a medu, domácí chléb

13,98,92,88,-

13,98,92,88,88,-

Středa
250ml Čirá česnečka s brambory, vejcem a chlebovými krutony
120g Vařené hovězí přední s koprovou omáčkou a domácím kynutým knedlíkem
120g Kuřecí závitek s parmskou šunkou, zapečené bramborové noky se sýrem, rajčaty a bazalkou
150g Kapustový karbanátek s uzeným špekem, bramborová kaše, nakládaná okurka
150g Cizrnové kari s hráškem a fazolovými lusky, květákové placičky

13,98,92,88,88,-

Čtvrtek
250ml Boršč se zakysanou smetanou
120g Mořská štika s rattatouille zeleninou, kuskusem a omáčkou z hrubozrnné hořčice
120g Smažený řízek z vepřové kotlety se šunkou a nivou, šťouchané brambory s listovým špenátem
250g Pečené kuřecí paličky v kari rýži s pórkem a paprikou, mrkvový salát
250g Tvarohová žemlovka s jablky a rozinkami

13,107
92,88,88,-

Pátek
250ml
120g
120g
250g

13,98,92,88,-

Kuřecí vývar s kapáním
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže/domácí houskový knedlík
Vepřový gyros s řeckými tzatziki a trhanými salátovými listy s jogurtovým dresinkem, hranolky
Kuřecí stehno pečené na zelenině a slanině, vařený brambor

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,-

