Polední menu 3. 5. – 7. 5. 2021

10:30 – 15:00

Po: Kapustová polévka s bramborem (1,9) – vegetariánská
1: Smažený květák, vařené brambory, naše tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
2: Grilovaná vepřová kotletka s pepřovou omáčkou, hranolky (1,3,7)
3: Kuřecí prsíčka s balsamikovými žampiony a tymiánem, jasmínová rýže – bez alergenů
4: Plněné žampiony s tvarůžky, šalotkou a tymiánem, zapečené eidamem, čerstvý zeleninový salát, chléb (1,3,7) –
vegetariánské
5: 200g Dušená hovězí líčka po burgundsku na víně, bramborová kaše s máslem (7,9,12) – bez lepku
6: PIZZA „Ronaldo“/tomato, sýr, šunka, slanina, cibule, kozí rohy/(1,3,7)
7: Mořská štika na roštu, hráškové lusky, vařené brambory s máslem (4,7) – bez lepku, FIT
Út: Brokolicový krém (1,3,7)
1: Řecký kebab z hovězího a vepřového masa s estragonem, hranolky, bylinkový dresink s česnekem (1,3,7)
2: Grilovaná kuřecí prsíčka s petrželkovou omáčkou, vařené brambory (7) – bez lepku, FIT
3: Oravské halušky s brynzou, slaninou a smaženou cibulkou (1,3,7)
4: Asijská kuřecí křídla, čerstvý zeleninový salát, japonský dip, pečivo (1,3,6,7,10,11)
5: 200g Dušená hovězí líčka po burgundsku na víně, bramborová kaše s máslem (7,9,12) – bez lepku
6: PIZZA „Tex Mex Chicken“/tomato, sýr, kuřecí maso, kukuřice, paprika, cibule/(1,7)
7: Květákové „Hot Wings“ s máslovou bramborovou kaší (1,6,7) – vegetariánské
St: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi (1,3,9)
1: Smažený řízek z kuřecích prsíček, máslová bramborová kaše, kyselý okurek (1,3,7,10)
2: Vepřový gyros, hranolky, červená cibule a rajčata, tzatziki salát (1,3,7)
3: Hovězí vařené s rajskou omáčkou, houskové knedlíky (1,3,7)
4: Jarní salát z čerstvé zeleniny s ředkvičkami, bulgurem a rukolou, opečené tousty (1,3,7) - vegetariánské
5: 500g Uzená vepřová žebra, čerstvý křen s jablky, hořčice, domácí lutěnice, kozí roh, chléb (1,3,7,10)
6: PIZZA ,,Giovanni“/smetana, sýr, slanina, česnek, parmezán/(1,3,7)
7: Opečené čínské nudle se sezamem, krůtím masem, chia semínky, zeleninou a mungo klíčky (1,3,6,11) - FIT
Čt: Hrachová polévka s uzeninou (1,7,9)
1: Grilovaná kuřecí prsíčka v jogurtu s bylinkami, růžičková kapusta, hranolky (1,7,8)
2: Chilli con carne s hovězím masem, dušená rýže (6,7,10)
3: Pečené kuřecí stehno na divoko, vařené brambory (1)
4: Boloňské lasagne s masovým ragú v rajčatové omáčce s bazalkou, zapečené s parmezánem (1,3,7,9)
5: 200g Duroc pfeffer steak z vyzrálé vepřové kotlety s pepřovou omáčkou, pečené bramborové čtvrtky (1,7,10)
6: PIZZA „Salami Rucola“/tomato, sýr, salám, slanina, niva, rukola/(1,7)
7: Dušená brokolice s květákem se sýrovou omáčkou, vařené brambory s petrželkou (3,7) – vegetariánské, bez
lepku
Pá: Uzená česneková polévka s vejcem (3,9) – bez lepku
1: Smažený sýr se šunkou, hranolky, naše tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
2: Kuřecí prsa na grilu s omáčkou Quattro Formaggi, dušená rýže (7,12) – bez lepku
3: Moravský vrabec, kysané zelí, bramborové knedlíky s opečenou cibulkou (1,3,7)
4: Tortilla plněná kuřecími stripsy, BBQ omáčkou, uzeným sýrem a červenou cibulí a zeleninou (1,3,7,9,12,13)
5: 200g Duroc pfeffer steak z vyzrálé vepřové kotlety s pepřovou omáčkou, pečené bramborové čtvrtky (1,7,10)
6: PIZZA „Mario“ /smetana, sýr, slanina, listový špenát, vejce, česnek/(1,3,7)
7: Kuřecí stehenní steak zapečený eidamem s květákovou kaší (7) – LOW CARB, bez lepku
8: Kynuté knedlíky s povidlím, mákem, cukrem a máslem (1,3,7)– vegetariánské . . . . 105 Kč
Cena menu pondělí – pátek {1,2,3,4,6,7} . . . 115 Kč / č.5. . . 165 Kč / č.8. . . 105 Kč
menu XL – 155 Kč, menu speciál XL {č.5} - 210 Kč

ZA KAŽDÝ JEDEN MENU BOX ÚČTUJEME 5 Kč, PIZZA KRABICE 10 Kč
SO + NE VÍKENDOVÉ MENU, VÝBĚR MINIMÁLNĚ ZE 4 DRUHŮ

VYUŽÍJTE NAŠE VÝDEJNÍ OKENKO NEBO ROZVOZ
OBJEDNÁVKY OD 8:00 hod NA TEL.: .: 530 501 986
Doprava v okolí cca 5km zdarma.

(ALERGENY vypsány v závorce, seznam alergenů na vyžádání u obsluhy)

