
Polední menu 20. 9. – 24. 9. 2021       10:30 – 15:00
Po: Hráškový krém (7,9) – vegetariánské, bez lepku 
1: Smažený hermelín, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,9,10) – vegetariánské
2: Kuřecí prsíčka v sýrovém těstíčku, šťouchané brambory (1,3,7)
3: Hovězí pečeně a lá španělský ptáček, dušená rýže (1,3,9,10)
4: Čerstvý zeleninový salát s křupavými vepřovými stripsy po italsku s parmezánem, opražená slunečnicová semínka, 
jogurtový dip, chléb (1,3,7,10)
5: 150g Hovězí Bacon Burger s grilovanou slaninou a červenou cibulí, římský salát, rajče, cheddar sýr, BBQ majonéza v 
sezamové bulce, hranolky, domácí tatarská omáčka (1,3,7,9,10,11,12)
6: PIZZA „Ronaldo“/tomato, sýr, šunka, slanina, cibule, kozí rohy/(1,3,7)
7: Zapečené brambory se sýrem, slaninou a tymiánem, kyselý okurek (3,7,10) – bez lepku

Út  : Frankfurtská polévka s párkem (1,7,9)
1: Vepřová kotletka na grilu s mexickými fazolemi s kukuřicí, hranolky (12) - bez lepku
2: Vepřové výpečky s kapustou a a vařeným bramborem (1,3,7)
3: Pravý maďarský krůtí paprikáš s rajčaty, zakysanou smetanou a haluškami (1,3,7)
4: Gril. kuřecí prsíčka s čerstvou zeleninou, opraženými dýňovými semínky a grilovanými rajčaty, pečivo (1,3,7)
5: 200g Špalíčky z vepřové panenky na grilu obalené v domácí šunce, restovaná zelenina, opékané brambory se slaninou a 
cibulí (1)
6: PIZZA ,,Giovanni“/smetana, sýr, slanina, špenát, česnek/(1,3,7)
7: Špenátový hummus, přírodní kuřecí prsíčka, pita chléb (1,3,7,11)

St: Čočková polévka se zeleninou (1,9) – vegetariánské
1: Smažená krkovička s česnekem, máslová bramborová kaše, kyselý okurek (1,3,7,9,10)
2: Vepřová roláda s houbovou nádivkou s bylinkami a parmezánem, vařené brambory (1,3,7,8)
3: Pečené kuřecí stehýnko po staročesku, dušená rýže (1,7)
4: Bruselský wrap- tortilla plněná kuřecím masem, sýrem s modrou plísní, čerstvou zeleninou, grilovanou cibulkou a BBQ 
omáčkou (1,3,7,9,12,13)
5: 200g Špalíčky z vepřové panenky na grilu obalené v domácí šunce, restovaná zelenina, opékané brambory se slaninou a 
cibulí (1)
6: PIZZA „Contadina“/tomato, sýr, salám, slanina, žampióny/(1,3,7)
7: Zeleninový špíz na grilu s bylinkovým pestem, grilované brambory (8) – bez lepku, vegetariánské

Čt: Slepičí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi (1,3,7,9)
1: Kuřecí gyros, hranolky, rajčata, červená cibule, tzatziki salát (1,3,7,9,10)
2: Grilovaná kotletka zapečená s klobáskou a sýrem, opečené brambory s česnekem (1,3,7)
3: Vepřová kýta na smetaně s brusinkami, houskové knedlíky (1,3,7,9,12)
4: Gnocchi „Pomodoro Fresco“/noky, vepřové nudličky, česnek, bazalka, rajčatová omáčka, rajčata, cibule, parmezán/
(1,3,7) 
5: 200g Steak z tuňáka s koprovým přelivem, brambory grenaille, variace listových salátů s cherry rajčaty (4,7,10,11) - 
bez lepku, FIT
6: PIZZA „Quattro Formaggi“/smetana, eidam, niva, uzený sýr, mozzarella/ (1,3,7) – vegetariánská
7: Grilovaný hermelín se švestkovou omáčkou, rozinkami a tymiánem na zeleninovém salátu, rozpečená bagetka 
(1,3,7,12) - vegetariánské

Pá: Jihočeská kulajda (1,3,7)
1: Smažená sýrová jehla /eidam, uzený sýr/, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,9,10) – vegetariánské
2: Vepřová kotletka z grilu, pepřová omáčka, hranolky (1,7,10)
3: Hovězí pečeně na houbách s dušenou rýží (3)
4: Krémové těstoviny Tagliatelle s omáčkou ze sýru s modrou plísní sypané vlašskými ořechy a parmezánem (1,3,7,8) – 
vegetariánské
5: 200g Steak z tuňáka s koprovým přelivem, brambory grenaille, variace listových salátů s cherry rajčaty (4,7,10,11) - 
bez lepku, FIT
6: PIZZA ,,Capo“/tomato, sýr, slanina, žampiony, klobása, cibule/(1,3,7)
7: Vepřové rizoto s hráškem, sypané sýrem, sterilovaný okurek (7,10) – bez lepku
8: Taštičky plněné tvarohem se zakysanou smetanou a teplými jahodami (1,3,7) – vegetariánské
Týdenní dezert:
      100g Náš pečený cheesecake s malinami   nebo   100g čokoládový dort se šlehačkou (1,3,7)   79 Kč
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)


