
Polední menu 26. 9. – 30. 9. 2022       10:30 – 15:00
Po: Zeleninová polévka Minestrone (9) - bez lepku, vegetariánská 
1: Smažený karbanátek, bramborová kaše, sterilovaný okurek (1,3,7,10)
2: Vepřový špíz s klobáskou, anglickou slaninou a cibulí, šťouchané brambory s opečenou cibulkou (1)
3: Kuřecí prsíčka zapečená broskví a sýrem, smažené hranolky, tatarská omáčka (1,3,7,10)
4: Zeleninový salát  se směsí nakládaných sýrů, jablky a  ořechy, rozpečená bagetka (1,3,5,7) - vegetariánské
5: 200g US DUROC steak /vyzrálá vepřová kotleta/ pepřová omáčka, pečené bramborové čtvrtky (1,7,10)
6: PIZZA „Salami Rucola“/tomato, sýr, salám, slanina, niva, rukola/(1,7) 
7: Kuřecí nudličky s mungo klíčky, zeleninou a rýží basmati (9) – bez lepku

Út: Kuřecí krémová polévka s     masem a zeleninou (1,3,7,9)
1: Mix smažených řízků/kuřecí a vepřové/ vařené brambory s máslem a petrželkou (1,3,7)
2: Grilovaný kuřecí stehenní steak, pečené  brambory se slaninou a cibulí (1,7)
3: Jitrnicový prejt, dušené zelí, vařené brambory (1) 
4: Špagety „Carbonara“ / těstoviny, vejce, slanina, parmezán/(1,3,7)
5: 200g US DUROC steak /vyzrálá vepřová kotleta/ Dijonská omáčka, pečené bramborové čtvrtky (1,7,10)
6: PIZZA „Double Chesse & Ham“/tomato, mozzarella, cheddar, šunka/(1,7)
7: Fazolový Stroganoff s dušenou rýží (7,9,10,12) – bez lepku/vegetariánské 

St: STÁTNÍ SVÁTEK – VÝBĚR ZE ZVÝHODNĚNÉ     VÍKENDOVÉ NABÍDKY

Čt: Valašské kyselo (1,7) - vegetariánské
1: Pikantní masová směs v bramboráku, zelný salát s křenem  (1,3,7) 
2: Zapečená kuřecí prsa s rajčaty a mozzarellou, vařené brambory (1,7) 
3: Zabijačkový vepřový guláš, houskové knedlíky (1,3,7)
4: Kuřecí twister v tortille, rajčata, ledový salát, dresink (1,3,7)
5: 150g Hovězí Cheriff Burger s volským okem, opečenou slaninou, cibulkou, plátky rajčete a čerstvým salátem v 
     sezamové bulce, hranolky, pikantní majonéza (1,3,7,9,10)
6: PIZZA „Caprese“/tomato, sýr, rajče, bazalka, olivový olej/(1,7) - vegetariánské
7: Kuřecí prsíčka na grilu, pečené bramborové plátky, jogurtový dip (7) – bez lepku 

Pá: Maďarská fazolová polévka s     klobásou (1)
1: Smažené kuřecí řízečky v sezamové strouhance, šťouchané brambory s opečenou cibulkou  (1,3,7,11)
2: Vepřová kotletka po srbsku, smažené hranolky – bez lepku
3: Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušené zelí s opečenou cibulkou (1,3,7)
4: Řecký salát/čerstvá zelenina, olivy, balkánský sýr, červená cibule/, (7) – vegetariánské- bez lepku
5: 150g Hovězí Cheriff Burger s volským okem, opečenou slaninou, cibulkou, plátky rajčete a čerstvým salátem v 
     sezamové bulce, hranolky, pikantní majonéza (1,3,7,9,10)
6: PIZZA klobásková /tomato, sýr, klobása, kozí rohy/(1,7)
7: V bylinkách marinované kuřecí prsíčko s bulgurem a teplou zeleninou (1) 
8: Borůvkové knedlíky s tvarohem a cukrem (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)


