Polední menu 22. 11. – 26. 11. 2021

10:30 – 15:00

Po: Bramboračka s majoránkou (1,9) - vegetariánská
1: Smažený hermelín v bramboráku, salát Coleslaw (1,3,7,10)
2: Grilovaná kuřecí prsíčka, restované fazolové lusky s anglickou slaninou, hranolky (7) - bez lepku
3: Přírodní hovězí pečeně, dušená rýže (1)
4: Gnocchi s krůtím masem a houbovou omáčkou (1,3,7)
5: 200g Smažené česnekované řízečky z vepřové panenky, máslová bramborová kaše, kyselý okurek (1,3,7,9,10)
6: PIZZA „Caprese“/tomato, sýr, rajče, bazalka, olivový olej/(1,7) - vegetariánská
7: Kuřecí plátek na hráškovém pyré, bramborová kaše, červená řepa (7) – bez lepku
Út: Pórková polévka s bramborem (1,7,9) - vegetariánská
1: Vepřový gyros, hranolky, tzatziki salát s koprem, rajčata, červená cibule (1,3,7,9,10)
2: Kuřecí prsíčka zapečená se sýrem, herkulesem a cibulí, pečené brambory, česnekový dip (1,7)
3: Hovězí vařené s koprovou omáčkou, houskové knedlíky (1,3,7)
4: Grilované kuřecí nugety, čerstvý zeleninový salát s červenou cibulí a zakysanou smetanou s koprem, opečené
tousty (1,3,7)
5: 200g Smažené česnekované řízečky z vepřové panenky, máslová bramborová kaše, kyselý okurek (1,3,7,9,10)
6: PIZZA „Spinaci Pollo“/smetana, sýr, kuřecí maso, špenát, niva, polníček/(1,3,7)
7: Indické kuřecí kari s bezlepkovými nudlemi, zeleninou a kokosovým mlékem (7,8) - bez lepku
St: Drůbeží vývar s masem, zeleninou a nudlemi (1,3,7,9)
1: Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,9,10) – vegetariánské
2: Grilovaný kuřecí stehenní steak „Tabaco“, hranolky (1)
3: Pečený jitrnicový a jelitový prejt, vařené brambory, kysané zelí (1,3,7)
4: Čerstvý zeleninový salát, grilovaný hermelín se slaninou, cibulový dresink, chléb (1,3,7)
5: 500g Pomalu pečená vepřová žebra, jablečný křen, hořčice, domácí lutěnice, steril. okurek, kozí roh, chléb
(1,3,7,9,10)
6: PIZZA „Positano“ /tomato, sýr, šunka, žampiony (1,7)
7: Ragú z kuřecích prsíček v koření sedmi bylin a zeleninový bulgur (1,7)
Čt: Zeleninová polévka Minestrone s těstovinou (1,3,9) - vegetariánská
1: Smažené rybí filé, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,4,7,9,10)
2: Pikantní flamendr v bramboráku sypaný sýrem (1,3,7)
3: Vepřové kostky na kmíně s houskovými knedlíky (1,3,7
4: Špagety Bolognese s ragú z hovězího a vepřového masa v rajčatové omáčce sypané parmazánem/ (1,3,7,9)
5: 200g Hovězí guláš „Vavřinec“ s opečenou klobáskou a červenou cibulí, domácí bramboráčky (1,3,7)
6: PIZZA slaninová s vejcem /smetana, sýr, slanina, vejce/(1,3,7)
7: Opečené čínské nudle s kuřecím masem na asijský způsob se sezamem (1,3,6,11)
Pá: Hrstková polévka (1,9) - vegetariánské
1: Smažený vepřový řízek, bramborový salát s majonézou (1,3,7,9,10)
2: Kuřecí prsíčka na grilu s omáčkou z nivy, pečené brambory (1,7)
3: Chalupářský fazolový guláš z bílých a červených fazolí s cibulí a klobáskou, chléb (1,3,7)
4: Tortilla Pulled Pork s trhaným vepřovým masem, cheddar, kukuřice, listový salát, rajče, okurek, barbecue omáčka
(1,3,7,9,12,13)
5: 200g Hovězí guláš „Vavřinec“ s opečenou klobáskou a červenou cibulí, domácí bramboráčky (1,3,7)
6: PIZZA ,,Merate“/smetana, sýr, šunka, ananas, hermelín, brusinky/(1,3,7)
7: Zapečené šunkové flíčky s uzeným masem, smetanou a sýrem, sterilovaný okurek (1,3,7,10)
8: Naše lívance s meruňkovou omáčkou a zakysanou smetanou (1,3,7) - vegetariánské

Týdenní dezert:
100g Náš pečený cheesecake s malinami nebo 100g čokoládový dort se šlehačkou (1,3,7)
Cena menu pondělí - pátek {1,2,3,4,6,7,8} . . . . 119 Kč / menu č.5. . . . . 169 Kč
menu XL – 160 Kč, menu speciál XL {č.5} - 230 Kč
ZA KAŽDÝ JEDEN KS MENU BOXU ÚČTUJEME 8 Kč, PIZZA KRABICE 10 Kč
SO + NE VÍKENDOVÉ MENU, VÝBĚR MINIMÁLNĚ ZE 4 DRUHŮ

JÍDLA NA DOVOZ OBJEDNÁVEJTE OD 8:00 – 10:00 hod NA TEL.: .: 530 501 986
(ALERGENY vypsány v závorce, seznam alergenů na vyžádání u obsluhy)

79 Kč

