Pondělí
250ml Vývar z kuřecích srdíček se zeleninou
150g Jehněčí kebab s řeckými tzatziki a krájenou čerstvou zeleninou, hranolky
150g Pečená vepřová krkovice špikovaná česnekem s uzeným vepřovým, dušeným červeným zelím,
žemlovým a bramborovým knedlíkem
250g Lasagne s kuřecím masem, listovým špenátem, sýrem a smetanou zapečené bylinkovým bešamelem,
malý salát z rukoly a polníčku
Úterý
250ml Studená okurková polévka se zakysanou smetanou
120g Zvěřinový guláš s rozmarýnem, restovanými žampiony, uzeným bokem a domácím špekovým
knedlíkem
120g Vepřová plec pečená v bránici s omáčkou ze zeleného pepře, šťouchané brambory s cibulkou a
kořenovou zeleninou
120g Kuřecí nugetky smažené v kukuřičné strouhance, míchaný zeleninový salát s vinaigrette, rozpečená
bagetka s bazalkovým pestem
150g Opečená domácí klobása se zeleninovou peperonátou a pečivem
Středa
250ml Drůbeží vývar s kapáním
120g Medailonky z vepřové panenky s kukuřičnou omáčkou, opečené brambory s česnekem
250g Pečené kuře marinované v pikantním koření, ragú z červené a černé čočky a petrželové pyré
150g Plněný paprikový lusk mletým masem s rajčatovou omáčkou, dušená rýže/domácí kynutý knedlík
150g Pohanková placka s grilovanou zeleninou a rajčatovou omáčkou
Čtvrtek
250ml Fazolová polévka s klobásou
120g Husí prsa souse vide s pyré z uzených brambor, restovanou cuketou a omáčkou z červené řepy
100g Smažený hermelín s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou
120g Roláda z vepřové kotlety plněná chorizem a bazalkou, linguine s česnekem, feferonkou a pestem
ze sušených rajčat a petrželky, parmezán
250g Rýžový nákyp s čerstvými meruňkami zapečený pod vyšlehanými bílky s cukrem
Pátek
250ml Hráškový krém
150g Telecí játra na grilu s omáčkou z hrubozrnné hořčice, gratinované brambory
120g Vepřové kousky v ostré omáčce s chipotle s paprikou, cibulí a pórkem, podávané v domácím
bramboráku, salát z hlávkového zelí s mrkví a křenem
120g Závitek z krůtích prsou plněný míchanými vejci se šunkou a chřestem, smetanová omáčka,
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 21,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
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