Pondělí
Brokolicový krém s krutony
1. Grilovaný kuřecí steak zapečený zeleným chřestem a goudou, sicilská caponata a opečené
bramborové plátky s rozmarýnem
2. Smažené skotské vejce s karotkou a hráškem na másle, bramborová kaše
3. Opečená papriková klobása s čočkou na kyselo, sázeným vejcem, nakládanou okurkou a
cibulkou na sádle
Úterý
Mexická fazolová se zakysanou smetanou
1. Sandwich s filírovaným kuřecím prsem, šunkou, sýrem, rajčetem a cibulovou marmeládou, majonéza
s celozrnnou hořčicí, hranolky a salát Coleslaw
2. Jaternicový a jelítkový prejt s kysaným zelím, vařený brambor s cibulkou
3. Špenátové tagliatelle s vepřovým masem, žampiony, smetanou a bílým vínem, parmezán
Středa
Drůbeží se zeleninou a masem
1. Panenská svíčková v sušené šunce, celerové pyré s řapíkem, bramborový závin se špekem
a omáčka demi glace
2. Kuřecí stehno pečené na uzené paprice a smetaně, kolínka/domácí houskový knedlík
3. Špikovaná vepřová krkovice pečená na houbách, dušená rýže se zeleninou a pažitkou
Čtvrtek
Dršťková
1. Pečené králičí stehno na jalovci, zelí z červené řepy s česnekem a špekem, kulatý bramborový
a špekový knedlík
2. Krůtí řízečky v sezamové strouhance s estragonem, mačkané brambory s mladou cibulkou,
citronová majonéza
3. Penne zapečené s mletým masem, smetanou, nivou a kukuřicí, malý míchaný zeleninový salát
4. Bavorské vdolečky s povidly a tvarohem, hrnek teplého kakaa

19,109,99,95,19,109,99,95,19,109,99,95,19,139,99,95,95,-

Pátek
Hovězí vývar s pažitkovým svítkem
1. Mletý hovězí steak s kapustou, zapečený čedarem, se sázeným vejcem a pepřovou omáčkou,
kořeněné brambory ve slupce s cibulí a domácí remuláda
2. Roláda z vepřového ramínka s klobásou a listovým špenátem, pečená na kmínu, nastavovaná
kaše a cibulová omáčka
3. Kuřecí prsa s hořčičnou omáčkou, brokolice a květák vařený v páře, dušená rýže
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

Samostatná polévka 29,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

19,109,99,95,-

119,119,119,-

