Pondělí
250ml Drůbeží vývar s fritátovými nudlemi
120g Hovězí kulatá plec s burgundskou omáčkou, šťouchané brambory s celozrnnou hořčicí
120g Kuřecí prsa na grilu s cizrnovým pyré a zelenina (brokolice, květák, mrkev) vařená v páře
250g Zapečené těstoviny s uzeným masem a vejcem, nakládaná okurka
Úterý
250ml Mexická fazolová s kukuřicí
120g Hovězí zadní špikované kořenovou zeleninou s rajskou omáčkou, domácí kynutý knedlík/kolínka
120g Kuřecí závitek plněný chorizem a sýrem, grilovaná polenta, restované fazolové lusky a omáčka
z kořenové zeleniny
120g Vepřová kotleta pečená na žampionech, slanině a rozmarýnu, bramborová kaše s křenem
150g Špekáčky na černém pivu s chilli a uzeným bokem, domácí chléb
Středa
250ml Hovězí vývar s hráškem a zeleninou
120g Zvěřinové ragú z kance a jelena v brusinkové omáčce s perníkem a jalovcem, bramborové krokety
se slaninou a bylinkami
250g Pečené kuřecí stehno, zelí z červené řepy a domácí žemlový knedlík
250g Penne s restovaným kuřecím masem, pancettou, sušenými rajčaty a olivami, parmezán
150g Zeleninová sekaná s tofu, teplý salát z čočky, červené řepy a fenyklu

13,98,92,88,-

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

Čtvrtek
250ml Boršč se zakysanou smetanou
120g Filet z lososa pečený na citrusech s květákovým pyré a dýňovým nákypem
120g Kuřecí kousky ve smetanové omáčce s žampiony a řapíkatým celerem, dušená rýže
150g Uzený bok a pečená vepřová krkovička s dušeným vinným zelím a bramborovým knedlíkem
250g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

13,107,92,88,88,-

Pátek
250ml
250g
120g
120g

13,98,92,88,-

Zvěřinový vývar s bylinkovým svítkem
Bramborové noky s pečeným kachním a uzeným masem, kysaným zelím a cibulkou na sádle
Pečená krůtí prsa na rajčatech, olivách a bílém víně, dušená rýže
Vepřová krkovice na grilu s omáčkou ze zeleného pepře, šťouchané brambory se slaninou

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,-

