
Polední menu 19. 4.  - 23. 4. 2021       10:30 – 15:00 

Po: Uzená kroupová polévka s masem (1,9) 
1: Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
2: Kuřecí prsa na roštu se špekovou kukuřicí, hranolky (1)
3: Přírodní hovězí pečeně, dušená rýže (1,9,10)
4: Čerstvý zeleninový salát s cizrnou, balkánským sýrem, ricottou a feta sýrem, opečený toust (1,3,7) – vegetariánské
5: 200 – 250g Pečený pstruh na másle s bylinkami, vařené brambory (4,7) – FIT, bez lepku
6: PIZZA „Triple Cheese Hawaii“ /smetana, ananas, mozzarella, cheddar, eidam, šunka/(1,7)
7: Opečené čínské nudle se sezamem, kuřecím masem, mungo klíčky a zeleninou (1,3,6,11)

Út: Zeleninový vývar s kapáním (1,3,7,9)
1: Vepřový pfeffer steak z kotletky s pepřovou omáčkou, hranolky (1,7,10)
2: Kuřecí prsa na slanině s nivovou omáčkou, vařené brambory (1,7)
3: Cmunda po kaplicku – uzené vepřové, kysané zelí, domácí bramborák (1,3)
4: Špagety „Bolognese“ /těstoviny, boloňské ragú z hovězího a vepřového masa v rajčatové omáčce sypané 
parmazánem/ (1,3,7,9)
5: 200 – 250g Pečený pstruh na másle s bylinkami, vařené brambory (4,7) – FIT, bez lepku
6: PIZZA „BBQ Americano“/tomato, BBQ omáčka, červená cibule, grilované kuřecí maso, kukuřice, mozzarella/
(1,3,7,9,12,13)
7: Hráškové rizoto s pažitkou, parmezánem a pórkem (7,9) - bez lepku, bezmasé

St:   Hrstková polévka (1,9) – vegetariánská
1: Smažený holandský řízek se sýrem, bramborovou kaší a kyselou okurkou (1,3,7,10)
2: Pikantní masová směs, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
3: Drůbeží játra na cibulce se slaninou, dušená rýže (1)
4: Salát se smaženými kuřecími stripsy v bylinkové strouhance a v sezamu s čerstvou zeleninou a česnekovým 
dresinkem (1,3,7,11)
5:  400g Pečená vepřová žebírka na asijský způsob se sezamem, koriandrem a teriyaki omáčkou, chléb (1,3,6,7,9,11)
6: PIZZA „Olomouc Speciale“/smetana, sýr, tvarůžky, slanina, jarní cibulka/(1,7)
7: Čočka na kyselo se sázenými vejci, opečená cibulka, sterilovaný okurek, chléb (1,3,7,10) - vegetariánské

Čt: Slepičí vývar s     masem, zeleninou a nudlemi (1,3,7,9)
1: Grilovaný vepřový kotlet s hráškovým pyré, vařené brambory – bez lepku
2: Kuře kung-pao, dušená rýže (3,5,6,9,10,11) – bez lepku
3: Hovězí pečeně na houbách, houskové knedlíky (1,3,7)
4: Gnocchi s houbovým ragú, grilované vepřové nudličky (1,3,7)
5: 400g Pečená vepřová žebírka na asijský způsob se sezamem, koriandrem a teriyaki omáčkou, chléb (1,3,6,7,9,11)
6: PIZZA ,,Carbonara“/smetana, sýr, slanina, vejce, rukola/(1,3,7)
7: Filet aljašské tresky na másle, vařené brambory (4,7) – bez lepku

Pá: Gulášová polévka (1,9,12) 
1: Smažená kuřecí prsíčka, bramborový salát s majonézou a řapíkatým celerem (1,3,7,9,10)
2: Krůtí nudličky po provensálsku, dušená rýže (1,7)
3: Moravský vrabec, kysané zelí, bramborové knedlíky s opečenou cibulkou (1,3,7)
4: Caesar salát s kuřecím masem, parmezánem a bylinkovými krutony, italský dresink ochucený ančovičkami a 
kapary (1,2,3,4,7,10,14) 
5: 180g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami, houskové knedlíky (1,3,7,9,12)
6: PIZZA „DOUBLE CHEESE AND HAM“/tomato, sýr, šunka, cheddar/(1,7)
7: Zeleninové karbanátky, vařené brambory, jogurtový dip s bylinkami (1,3,7) - vegetariánské
8: Naše skořicové lívance s teplými borůvkami a šlehaným tvarohem (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

                (ALERGENY vypsány v závorce, uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu)

VYUŽÍJTE NAŠE VÝDEJNÍ OKENKO NEBO ROZVOZ 
OBJEDNÁVKY OD 8:00 hod NA TEL.: 530 501     986


