Pondělí
Čočková polévka s párkem
1
1. Kachní kousky se zelím a bramborovými noky
1,3,7
2. Maďarský hovězí guláš zdobený cibulkou, houskový knedlík 1,3,7
3. Kuřecí steak na špenátovém lůžku se smetanou, hranolky
7

15,109,92,88,-

Úterý

Cibulačka se sýrem a krutony
1,3,7,12
1. Husarská vepřová roláda, šťouchané brambory se slaninou a cibulkou 1,3,7,10
2. Pikantní kuřecí rizoto sypané sýrem, kyselá okurka
1,7,12
3. Vepřová krkovice s houbovým ragú, opečené brambory s česnekem
1,7

15,98,92,88,-

Středa

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
1,3,7,9
1. Vepřová líčka sous vide s omáčkou z červeného vína, restovanou kořenovou zeleninou
a bramborovou kaší
2. Pečené kuře na slanině s dušenou kukuřicí na másle, dušená rýže
1,7,9
3. Smažené žampiony s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou 1,3,7,10

15,98,92,88,-

Čtvrtek
Staročeská zelnice
1,7
15,1. Čerstvý sumeček africký s brokolicovým dipem, mačkané brambory s pórkem a smetanou 3,7,8
107,2. Pečená vinná klobása v domácí zelné bulce s křenovým dresinkem a cibulovým choutney s brusinkami,
hranolky
1,3,7
92,3. Vepřová kotleta špikovaná slaninou pečená na cibuli, černém pivu a česneku s dušeným bílým zelím
a domácím špekovým knedlíkem
1,3,7
88,4. Bramborové taštičky plněné povidly
1,3,7
88,Pátek

Krupicová polévka s vejcem
1,3,9
15,1. Zvěřinový guláš z kance a jelena s bylinkami a restovanými žampiony,
domácí kynutý knedlík
1,3,7
98,2. Kuřecí závitek s parmskou šunkou a sušenými rajčaty, linguine alla puttanesca (ančovičky, kapary,
olivy, česnek, rajčata, feferonky)
1,3,7
92,3. Uzená krkovice s hrachovou kaší, cibulkou na sádle a salátem z nakládané zeleniny 1,12
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

102,98,98,28,13,-

Informace o alergenech obsažených v pokrmech, jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy

