
Polední menu 29. 11. – 3. 12. 2021       10:30 – 15:00
Po: Zelná polévka s klobásou (1,7,9)
1: Smažený sýr se šunkou, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,9,10) 
2: Bramborový guláš s vepřovým masem, chléb (1,3,7,12)
3: Pražská hovězí pečeně s jasmínovou rýží (1,3)
4: Anglický Wrap – zapečená torilla plněná kuřecími prsíčky se slaninou a sýrem cheddar, čerstvá zelenina (1,3,7)
5: 200g Medailonky z vepřové panenky s čertovými závitky, mačkané brambory s anglickou slaninou (1,3,7)
6: PIZZA „Tex Mex Chicken“/tomato, sýr, kuřecí maso, kukuřice, paprika, cibule/(1,7)
7: Zapečené palačinky s kuřecím masem, špenátem a sýrem (1,3,4,7)

Út: Hovězí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi (1,3,9)
1: Grilovaná kotletka zapečená s vysočinou, cibulí a sýrem, hranolky (1,7)
2: Kuřecí prsíčka v bramboráku, zelný salát s mrkví (1,3,7)
3: Vepřová plec na smetaně, houskové knedlíky (1,3,7,9)
4: Kuřecí stripsy smažené v panko strouhance na zeleninovém salátu, sladká chilli omáčka, chléb (1,3,7,10)
5: 200g Medailonky z vepřové panenky s čertovými závitky, mačkané brambory s anglickou slaninou (1,3,7)
6: PIZZA šunková /tomato, sýr, šunka, kukuřice/(1,3,7)
7: Kapustové karbanátky, bylinkový dresink, vařené brambory s máslem (1,3,7) - vegetariánské

St: Italská tomatová polévka s bazalkou a těstovinou (1,3,7)
1: Smažený holandský řízek, bramborová kaše s máslem, nakládaný okurek (1,3,7,10)
2: Kuřecí prsíčka „Caprese“ zapečená s mozzarellou a rajčaty, hranolky (7) – bez lepku
3: Vepřové výpečky se špenátem, bramborové knedlíky s opečenou cibulkou (1,3,7)
4: Boloňské lasagne s masovým ragú v rajčatové omáčce s bazalkou, zapečené s parmezánem (1,3,7,9)
5: 200g Kuřecí řízek „Cordon bleu“ /smažená prsíčka plněná šunkou a sýrem/, máslová bramborová kaše (1,3,7)
6: PIZZA „Quattro Formaggi“/tomato, eidam, niva, uzený sýr, mozzarella/ (1,3,7) - vegetariánská
7: Rizoto s vepřovým masem a hráškem sypané sýrem, kyselý okurek (7,10) – bez lepku

Čt: Brokolicová krémová polévka (1,7,9)
1: Grilovaný vepřový steak s pepřovou omáčkou, hranolky (1,7,10)
2: Pečené kuřecí stehno na divoko, dušená rýže (1)
3: Hovězí s rajskou omáčkou a houskovými knedlíky (1,3,7,12)
4: Salát z římského salátu s rajčaty, kuřecími prsíčky a parmezánem, opečené tousty, dresink (1,3,7,10)
5: 200g Kuřecí řízek „Cordon bleu“ /smažená prsíčka plněná šunkou a sýrem/, máslová bramborová kaše (1,3,7)
6: PIZZA „Margherita“/tomato, mozzarella, olivový olej, čerstvá bazalka/(1,3,7) - vegetariánská
7: Cizrnový hummus s hráškem, přírodní kuřecí prsíčka, pita chléb (1,3,7,11) - FIT

Pá: Frankfurtská polévka (1)
1: Vepřová játra na roštu, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,10)
2: Hovězí nudličky Chili con carne, hranolky (1,3,7)
3: Provensálská kuřecí prsíčka, basmati rýže (1)
4: Tortilla „Caesar“/kuřecí prsa, parmezán, čerstvá zelenina, slanina, caesar dresink/ (1,3,4,7,10)
5: 250g Vepřový špíz s kapií, klobáskou a cibulí, pečené bramborové čtvrtky (3,9,10) – bez lepku
6: PIZZA „Olomouc Speciale“/smetana, sýr, tvarůžky, slanina, jarní cibulka/(1,7)
7: Dušená brokolice s omáčkou quattro formaggi a bylinkami, vařené brambory (7) – bez lepku, vegetariánské
8: Palačinky s lesním ovocem, cukrem a šlehaným tvarohem (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)


