Pondělí
Hovězí vývar s kapáním
1
Panenská svíčková špikovaná chorizem s bramborovou kaší, restovanou paprikou a omáčkou ze
zeleného pepře
2
Pečené kuře na másle s domácí žemlovou nádivkou se špekem a houbami, vařený brambor
3
Vepřové kousky v pikantní tomatové omáčce se zeleninou, žampiony a nakládanou okurkou,
dušená rýže

13,98,92,88,-

Úterý
1
2
3
4

Brokolicová polévka
Ragú z králičího hřbetu se slaninou, cibulí, pórkem, žampiony a smetanou, tagliatelle
Kuřecí steak na grilu se slaninou a sázeným vejcem, vařený brambor, česnekový dip
Roláda z vepřové pečeně připravená ve vakuu s cizrnovým pyré a zeleninovou caponatou
Pečený vepřový bok marinovaný v česneku, kmínu a uzené paprice, pečivo, strouhaný křen a hořčice

13,98,92,88,88,-

Hovězí vývar se zeleninou, hráškem a rýží
Špalek z vepřové pečeně na švestkách, rozmarýnu a černém pivu, s dýňovým pyré a bramborovým
závinem
Kuřecí tandoori ve smetanové omáčce s restovanou zeleninou, rýže basmati
Smažený řízek z vepřové kýty plněný klobásou a beraním rohem, šťouchané brambory s cibulkou a
slaninou
Linguine se sušenými rajčaty, olivami a parmskou šunkou, parmezán

13,-

Středa
1
2
3
4

Čtvrtek
Dršťková polévka
1
Mořská štika pečená na římském kmínu, hráškové pyré a pečený brambor
2
Bratislavská vepřová plec ve smetanové omáčce s hráškem, kořenovou zeleninou a nakládanou
okurkou, domácí kynutý knedlík
3
Srbské vepřové rizoto s hráškem a zeleninou, strouhaný sýr, nakládaná okurka
4
Čokoládové lívance s marcipánovou omáčkou a lesním ovocem

98,92,88,88,13,107,92,88,88,-

Pátek
1
2
3

Vývar z kuřecích srdíček s nudlemi
Pečená vepřová žebra marinovaná v bbq omáčce s chilli, zelný salát, hořčice, křen, pečivo
Krůtí stehenní guláš s uzenou paprikou, žampiony a slaninou, bramboráčky
Zapečené šunkové flíčky s uzenou krkovicí, cibulkou a vejcem, salát z červené řepy

Polední minutky:
Kuřecí/vepřový steak s pikantní tomatovou salsou, americký brambor s pečenou cibulkou
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka
Smažený kuřecí/vepřový řízek, vařený brambor, okurka
Krájená čerstvá zelenina
Změna přílohy za krájenou čerstvou zeleninu
Samostatná polévka 23,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

13,98,92,88,-

102,98,98,28,13,-

