
Polední menu 26. 7. – 30. 7. 2021       10:30 – 15:00

Po: Boršč (1,7,9)
1: Pastýřský smažený vepřový řízek se strouhaným sýrem a tatarskou omáčkou, vařené brambory (1,3,7,9,10)
2: Kuřecí prsa na rozmarýnu s bylinkovou omáčkou, opečené brambory (1,7)
3: Hovězí pečeně ala španělský ptáček, jasmínová rýže (1,3,7,10)
4: Gnocchi s houbovým ragú a kousky grilované vepřové kotletky (1,3,7)
5: 200g U.S.A. Duroc steak – grilovaná vyzrálá vepřová kotleta bez kosti s BBQ omáčkou, hranolky (1,3,7,9,12,13)
6: BACON BURGER PIZZA/tomato, sýr, cheddar, hovězí maso, cibule, slanina, BBQ omáčka/(1,3,7,9,12,13)
7: Rizoto s kuřecím masem, sypané sýrem, kyselý okurek (7,9) – bez lepku

Út: Pórková polévka se zeleninou (9) – bez lepku, vegetariánské
1: Přírodní vepřový řízek na žampionech, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
2: Kuřecí prsíčka v sýrovém těstíčku, vařené brambory (1,7)
3: Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou a houskovými knedlíky (1,3,7)
4: Čerstvý zeleninový salát, smažené kuřecí stripsy, jogurtový dresink s bylinkami, opečené toasty (1,3,7,11)
5: 200g U.S.A. Duroc steak – grilovaná vyzrálá vepřová kotleta bez kosti s BBQ omáčkou, hranolky (1,3,7,9,12,13)
6: PIZZA „Spiritosa“/smetana, mozzarella, šunka, kukuřice, žampiony/(1,7)
7: Zeleninové karbanátky, bylinkový dresink, bramborová kaše (1,3,7) - vegetariánské

St: Hovězí vývar s játrovou rýží a nudlemi (1,3,7,9)
1: Fish & Chips – filety smažené aljašské tresky v těstíčku s hranolky a citrónovou majonézou (1,3,4,7,10) 
2: Pikantní vepřový flamendr na bramboráku sypaný sýrem (1,3,7)
3: Drůbeží játra na cibulce se slaninou, dušená rýže (1)
4: Těstovinový salát s mladým špenátem, opečenými kuřecími nudličkami, zeleninou a sezamem (1,3,711) 
5: 500g Pomalu pečená vepřová BBQ žebírka, coleslaw salát, chléb (1,3,7,9,10)
6: PIZZA „Hungaria“/tomato, sýr, čabajka, cibule/(1,3,7)
7: Koprová omáčka s vařenými vejci a bramborem (1,3,7) - vegetariánské

Čt: Hrachová polévka s     uzeninou (1,9)
1: Sekané masové biftečky, pepřová omáčka, americké brambory (1,3,12)
2: Kuře Kung – Pao, opečené wok čínské nudle (1,3,5,6,9,10,11)
3: Grilovaná kotletka s vysočinou, cibulí a sýrem, pečené farmářské brambory se slaninou a česnekem (1,7)
4: Špagety „Carbonara“/slanina, smetana, vejce, česnek/(1,3,7)
5: 500g Pomalu pečená vepřová BBQ žebírka, coleslaw salát, chléb (1,3,7,9,10)
6: PIZZA ,,Merate“/smetana, sýr, šunka, ananas, hermelín, brusinky/(1,3,7)
7: Paprika plněná zeleninovým kuskusem a balkánským sýrem, mačkané brambory s petrželkou (1,7,9) - 
vegetariánské

Pá: Kapustová polévka s bramborem (1,7) - vegetariánské
1: Smažené žampiony s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (1,3,7,9,10) - vegetariánské
2: Kuřecí prsíčka na grilu s houbovou omáčkou, hranolky (1,7)
3: Hovězí nudličky „Stroganoff“, opečené brambory (1,7,10)
4: Salát „Primavera“/ledový salát, římský salát, kukuřice, tuňák, černé olivy, červená cibule, rajčata, vejce, olivový 
olej/ rozpečená bylinková bagetka(1,3,4,7)
5: 200g Kuřecí řízek „Cordon bleu“ /smažená prsíčka plněná sýrem a šunkou/, mačkané brambory (1,3,7)
6: PIZZA „Golosona“ /tomato, mozzarella, šunka, slanina, paprikový salám/(1,7)
7: Zapečené francouzské brambory s uzeným masem a sýrem, sterilovaný okurek (3,7,10) – bez lepku 
8: Kynuté meruňkové knedlíky se strouhaným tvarohem, cukrem a máslem (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)


