Pondělí
250ml Celerový krém s bramborem
200g Pečená a uzená vepřová krkovice na kmínu, cibuli a česneku, dušené bílé a červené zelí, domácí
kynutý knedlík
100g Grilovaný hermelín marinovaný v bazalkovém pestu s malým salátem z trhaným listů, karotky
a ředkve, pečivo
150g Skotské vejce s máslovým hráškem a karotkou podávané s bramborovou kaši
Úterý
250ml Bramborová s houbami
120g Tence krájena panenská svíčková podávaná s domácími bramborovými noky se sušenými rajčaty,
žampiony a domácím uzeným, parmezán
250g Pečená kuřecí křídla marinovaná v chipotle omáčce, sýrový dresink,
zelný salát s křenem, sýrová tortilla
120g Uzená vepřová krkovice s hrachovou kaší, nakládanou okurkou a cibulkou na sádle
150g Tradiční buřtguláš s bramborem a zeleninou, domácí chléb

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

Středa
250ml Zvěřinový vývar s rozmarýnovým svítkem
200g Smažena vepřová kotleta s domácím bramborovým salátem s vejcem a uzeninou
120g Kuřecí prsa teriyaki s teplým salátem z rýžových nudlí, bambusových výhonků a zeleniny
120g Kachní játra na šalveji s restovanou cibulkou a bramborovou kaší
250g Špagety aglio olio e peperoncino, parmezán

13,98,92,88,88,-

Čtvrtek
250ml Boršč se zakysanou smetanou
150g Čerstvý kapr pečený na másle a kmínu s hráškovým pyré a křenovou omáčkou
150g Pečený vepřový bok na cibuli a česneku se zelím z červené řepy a bramborovou roládou s uzeným
250g Drůbeží rizoto s kořenovou zeleninou, žampiony a bazalkou
250g Ovocné kynuté knedlíky s tvarohem a strouhaným perníkem

13,107,92,88,88,-

Pátek
250ml
150g
120g
150g

13,98,92,88,-

Kuřecí vývar s masem a nudlemi
Kuřecí supreme plněná sušenými rajčaty a rukolou, čerstvé penne s česnekem a parmskou šunkou
Bratislavská vepřová plec ve smetanové omáčce s hráškem a zeleninou, domácí kynutý knedlíky
Smažené žampiony s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou

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,-

