
Polední menu 15. 8. – 19. 8. 2022       10:30 – 15:00

Po: Frankfurtská polévka s párkem (1,7)
1: Kuřecí prsa zapečená hermelínem, smažené hranolky, tatarská omáčka (3,7,10)
2: Vepřová plec pečená na česneku a kmínu, mačkané brambory, sterilovaný okurek  (1,10)
3: Cmunda po kaplicku ( 1,3,7)
4: Čerstvý zeleninový salát, kuřecí nudličky se sezamem, jogurtový dresink, pečivo (1,3,7,11)
5: 250g Smažený vepřový řízek ,, sloní ucho¨  vařené brambory s máslem a petrželkou, sterilovaný okurek (1,3,7,10)
6: PIZZA šunková /tomato, sýr, šunka, kukuřice/(1,3,7)
7: Jemné rizoto s krůtím masem, žampiony a parmezánem (7) - bez lepku 

Út: Tomatová polévka s rýží (1,7) - vegetariánská
1: Vepřová kotletka na grilu se sázeným vejcem, smažené hranolky (1,3)
2: Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušené zelí, vídeňská cibulka (1,3,7)
3: Kuřecí prsní steak podávaný s teplou zeleninou na másle, vařené brambory  (7) - bez lepku
4: Penne „Carbonara“/slanina, smetana, vejce, česnek/(1,3,7)
5: 250g Smažený vepřový řízek ,, sloní ucho¨  vařené brambory s máslem a petrželkou, sterilovaný okurek (1,3,7,10)
6: PIZZA „Tex Mex Chicken“/tomato, sýr, kuřecí maso, kukuřice, paprika, cibule/(1,3,7)
7: Brokolice zapečená sýrem s bylinkami, vařené brambory s petrželkou (7) – bez lepku, vegetariánské

St: Česneková polévka s uzeným masem a vejcem (3) – bez lepku
1: Holandský řízek, bramborová kaše, sterilovaný okurek (1,3,7,10)
2: Kuřecí stehenní steak na grilu, opečené bylinkové brambory, česnekový dip (7)    - bez lepku
3: Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže (1)
4: Řecký salát / čerstvá zelenina, olivy, balkánský sýr, červená cibule/ (7) –   vegetariánské - bez lepku 
5: 250g Smažený vepřový řízek ,, sloní ucho¨  vařené brambory s máslem a petrželkou, sterilovaný okurek (1,3,7,10)
6: PIZZA slaninová s vejcem /smetana, sýr, slanina, vejce/(1,3,7)
7: 2 ks. vařené vejce s koprovou omáčkou, vařené brambory (1,3,7) - vegetariánské

Čt:Čočková polévka (1) – vegetariánská 
1: Kuřecí řízek v bramboráku, salát Coleslaw (1,3,7)
2: Grilovaná vepřová kotletka s omáčkou z barevného pepře, smažené hranolky (1,7)
3: Vepřová pečínka, dušené zelí, houskové knedlíky (1,3,7)
4: Kuřecí nudličky na salátu z čerstvé zeleniny, plátky restované  anglické slaniny a dresinku, pečivo (1,3,7)
5: 250g Smažený vepřový řízek ,, sloní ucho¨  vařené brambory s máslem a petrželkou, sterilovaný okurek (1,3,7,10)
6: PIZZA „Olomouc Speciale“/smetana, sýr, tvarůžky, slanina, jarní cibulka/(1,7)
7: Krutí prsní steak na grilu s bazalkovou omáčkou, dušená rýže  (1,7)

Pá: Letní zeleninový vývar s     kapáním (1,3,7,9) - vegetariánské
1: Vepřová kotleta na grilu se smetanovo - houbovou omáčkou, smažené hranolky (1,7) 
2: Marinovaná kuřecí prsíčka se špekovou kukuřicí, vařené brambory - bez lepku
3: Vepřové nudličky na mexický způsob, dušená rýže  - bez lepku
4: Kuřecí twister v tortille, rajčata, ledový salát, dresink (1,3,7)
5: 250g Smažený vepřový řízek ,, sloní ucho¨  vařené brambory s máslem a petrželkou, sterilovaný okurek (1,3,7,10)
6: PIZZA „Al Cotto“ /tomato, mozzarella, šunka, oregano/(1,3,7)
7: Treska na másle a kmínu, vařené brambory s petrželkou, limetkový dip (4,7)   - bez lepku
8: Švestkové knedlíky se strouhaným perníkem, cukrem, přelité máslem  (1,3,7) – vegetariánské

                                              Cena menu  pondělí - pátek  {1,2,3,4,6,7,8} .  .  .  .  135 Kč / menu č.5. .  .  .  .  185 Kč
menu XL – 180 Kč, menu speciál XL {č.5} - 250 Kč

ZA KAŽDÝ JEDEN KS MENU BOXU ÚČTUJEME 8 Kč, PIZZA KRABICE 10 Kč
SO + NE  VÍKENDOVÉ MENU, VÝBĚR MINIMÁLNĚ ZE 4 DRUHŮ

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


