Pondělí
250ml Kmínová polévka s vejcem
120g Hovězí kližka pomalu tažená v rozmarýnovém demi glace s bylinkovým knedlíkem a dušeným
brusinkovým zelím
120g Smažený vepřový řízek v bylinkovém těstíčku s vídeňským bramborovým salátem s nakládanými
okurkami a červenou cibulkou
300g Drůbeží rizoto s kořenovou zeleninou a žampiony, sypané uzeným sýrem, salát z červené
řepy s křenem
Úterý
250ml Žampionová polévka
120g Španělský ptáček plněný klobásou, kyselou okurkou, domácím špekem a cibulkou, podávaný s
dušenou rýží
120g Kuřecí prsa marinovaná v oleji ze sušených rajčat s kukuřičným pyré, pečené brambory s červenou
řepou a česnekem
150g Nadívaný vepřový bok, pečený na kmíně s dušenou kapustou a domácím bramborovým knedlíkem
150g Domácí klobása pečená ve vepřové bránici s fazolemi po bretaňsku, pečivo

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

Středa
250ml Hovězí vývar s hráškem a rýží
120g Vepřová líčka na černém pivu s růžičkovou kapustou a celerovým pyré
120g Kuřecí prsa na grilu, těstovinový salát s kukuřicí, červenou cibulkou a bylinkovým jogurtem
250g Halušky s tatranskou brynzou a škvařeným špekem
250g Zeleninový bulgur s restovanými žampiony a rukolou

13,98,92,88,88,-

Čtvrtek
250ml Zelná polévka s bramborem
120g Čerstvá treska vařená v bylinkové páře s dušenou zeleninou na másle a koprovou omáčkou
120g Guláš z vepřového ramínka dušený s houbami a rozmarýnem, podávaný s domácím chlebem
120g Smažené řízečky z kuřecích stehen marinovaných v česneku a bylinkách, bramborová kaše
250g Kynuté knedlíky plněné borůvkami se strouhaným tvarohem a skořicových cukrem

13,107,92,88,88,-

Pátek
250ml Drůbeží vývar s celestýnskými nudlemi
120g Vepřová panenka pečená v listovém těstě s houbami a tymiánem, fritované brambory grenaille
300g Penne alla puttanesca s rajčaty, olivami, kapary s bílým vínem, podávané s kuřecím masem,
sypané parmezánem
150g Roláda z vepřové pečeně se špekem, vejcem a nakládanou okurkou, 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
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

13,98,92,88,-

102,98,98,28,13,-

