
Polední menu 25. 10. – 29. 10. 2021       10:30 – 15:00
Po: Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,9) 
1: Smažený hermelín, vařené brambory s pertželkou, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
2: Kuřecí prsíčka na grilu s herkulesem a sýrem, hranolky (1,7)
3: Moravský vrabec se zelím a bramborovými knedlíky s opečenou cibulkou (1,3,7)
4: Čerstvý zeleninový salát, grilovaný oštiepok s brusinkovou omáčkou, rozpečená bagetka (1,3,7) - vegetariánské
5: 150g Hovězí Cheriff Burger s volským okem, domácí opečenou šunkou, cibulkou, plátky rajčete a čerstvým 
salátem v sezamové bulce, hranolky, pikantní omáčka (1,3,7,9,10)
6: PIZZA „San Remo“ /smetana, sýr, slanina, kuřecí maso, kozí rohy/(1,7)
7: Rizoto s kuřecím masem, sypané sýrem, kyselý okurek (7,9) – bez lepku

Út: Maďarská fazolová polévka (1,9)
1: Fish & Chips – filety smažené aljašské tresky v těstíčku s hranolky a citrónovou majonézou (1,3,4,7,10) 
2: Kuřecí řízek v bramboráku, zelný salát s mrkví (1,3,7)
3: Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou a houskovými knedlíky (1,3,7)
4: Gnocchi s houbovým ragú, grilované vepřové nudličky (1,3,7)
5: 200g Špíz Vavřinec /vepřová panenka, slanina, žampiony, červená cibule, paprika/ pečené bramborové čtvrtky s 
česnekovým dipem (1,7,9,10)
6: JALAPEÑO BURGER PIZZA/tomato, sýr, hovězí maso, jalapeños papričky, červená cibule, slanina, dijonská 
majonéza/(1,3,7)
7: Dušený květák se sýrovou omáčkou, petrželkové brambory (1,3,7) - vegetariánské

St: Kulajda s bramborem a houbami (1,3,7,9)
1: Smažená vepřová játra, bramborový salát s majonézou (1,3,7,9,10)
2: Řecký kebab z hovězího a vepřového masa s estragonem, hranolky, bylinkový dresink s česnekem (1,3,7)
3: Kuřecí nudličky po provensálsku, basmati rýže (1)
4: Grilovaný hermelín v anglické slanině, čerstvý zeleninový salát, cibulový dresink, bylinková bagetka (1,3,7,9,10)
5: 200g Špíz Vavřinec /vepřová panenka, slanina, žampiony, červená cibule, paprika/ pečené bramborové čtvrtky s 
česnekovým dipem (1,7,9,10)
6: PIZZA „BBQ Americano“/tomato, BBQ omáčka, červená cibule, grilované kuřecí maso, kukuřice, mozzarella/
(1,3,7,9,12,13)
7: Zelenina po provensálsku s kuřecím masem, cizrnou a kuskusem (1)

Čt: STÁTNÍ SVÁTEK  - Česneková polévka s     vejcem a opečeným chlebem (1,3,7,9)  .  .  .  .  30 Kč
1: 200g Smažený řízkový duet, bramborový salát s majonézou a vejcem (1,3,7,9,10) .  .  .  .  165 Kč
2: 200g  Grilovaná kotletka s vysočinou, cibulí a sýrem, pečené brambory se slaninou a česnekem (1,7) .  .  .  155 Kč
3: 150g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami, houskové knedlíky (1,3,7,9,12) .  .  .  .  159 Kč
4: 32cm PIZZA „Romana“/tomato, smetana, sýr, šunka, hermelín, brusinky/(1,7,12) .  .  .  .  145 Kč
5: 350gp Špagety „Bolognese“ /těstoviny, boloňské ragú z hovězího a vepřového masa v rajčatové 

omáčce sypané parmazánem/ (1,3,7,9) .  .  .  .  .  135 Kč

Pá: Uzená kroupová polévka s uzeným masem (1,9)
1: Smažené vepřové řízečky z česnekované vepřové kotlety, máslová bramborová kaše, kyselý okurek (1,3,7,9,10)
2: Grilovaná kuřecí prsíčka s bazalkovou omáčkou, pečené brambory (1,7)
3: Maďarský kuřecí perkelt se zakysanou smetanou a haluškami (1,3,7)
4: Tortilla Burritos Beef plněná sekaným hovězím s kukuřicí, fazolemi v tomatě, sýrem a chilli papričkou (1,3,7)
5: 500g Pomalu pečená vepřová BBQ žebírka, coleslaw salát, chléb (1,3,7,9,10)
6: PIZZA „Hungaria“/tomato, sýr, klobásek, cibule/(1,3,7)
7: Zapečené francouzské brambory s uzeným masem a sýrem, sterilovaný okurek (3,7,10) – bez lepku
8: Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (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)


