
 
 Polední menu 18. 1.  - 22. 1. 2021        10:30 – 15:00 

Po: Frankfurtská polévka s     párkem (1)
1: Smažený květák s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (1,3,7,9,10) - vegetariánské
2: Kuřecí prsa na rozmarýnu a česneku, dušená rýže (1)
3: Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušený špenát (1,3,7)
4: Vegetariánské lasagne zapečené se třemi druhy sýrů, rajčaty a lilkem (1,3,6,7,10) – vegetariánské
5: 200g Špíz Vavřinec /vepřová panenka, slanina, žampiony, červená cibule, paprika/ pečené bramborové čtvrtky s 
česnekovým dipem (1,7,9,10)
6: PIZZA „Mexicana“/tomato, sýr, salám, čerstvá paprika, kukuřice, jalapeños/(1,3,7)
7: Uzená vepřová kýta s tymiánovou čočkou a vejci, kyselý okurek, chléb (1,3,7,10)

Út: Čočková polévka s     uzeninou (1,9) 
1: Kuřecí prsíčka z grilu s nivovou omáčkou, hranolky (1,7)
2: Vepřová roláda se slaninou a bylinkami, mačkané brambory (1,3,7,9,10,12)
3: Hovězí guláš s červenou cibulí, houskové knedlíky (1,3,7)
4: Bezlepkové rýžové špagety s boloňským ragú z hovězího a vepřového masa v rajčatové omáčce sypané 
parmazánem (7,9,12)
5: 200g Špíz Vavřinec /vepřová panenka, slanina, žampiony, červená cibule, paprika/ pečené bramborové čtvrtky s 
česnekovým dipem (1,7,9,10)
6: PIZZA ,,Carbonara“/smetana, sýr, slanina, vejce, rukola/(1,3,7)
7: Kapustové karbanátky, jemná celerová bramborová kaše (1,3,7,9) - vegetariánské

St: Polévka z červené řepy a mrkve (1,7,9) – vegetariánská
1: Smažená česnekovaná kotletka, bramborový salát s majonézou a vejcem (1,3,7,9)
2: Vepřové nudličky Švei-Ču-Žou, opečené čínské nudle (1,3,6,9,11)
3: Pečená Tilápie nilská se zeleným hráškem na másle, vařené brambory (4,7) – bez lepku
4: Salát „Alpina“ /listový salát, čerstvá zelenina, kuřecí maso, kukuřice/paprikový dresink, pečivo (1,3,7,10,11)
5: 500g Staročeská pečená kachna s červeným zelím, bramborové noky (1,3,7)
6: JALAPEÑO BURGER PIZZA  /tomato, sýr, hovězí maso, jalapeños papričky, červená cibule, slanina, dijonská 
majonéza,/(1,3,7)
7: Krémové rizoto s restovanými žampiony a parmezánem (7) – bez lepku/ vegetariánské

Čt: Hráškový krém (1,7) –  vegetariánská
1: Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
2: Pikantní masová směs, domácí bramboráčky, salát Coleslaw (1,3,7)
3: Pečená jitrnice, dušené zelí, vařené brambory (1,3,7)
4: Tortilla Burritos Beef plněná sekaným hovězím s kukuřicí, fazolemi v tomatě, sýrem a chilli papričkou (1,3,7)
5: 200g Steak „Texas“ z vepřové krkovičky s pikantními fazolemi a kukuřicí, hranolky (7,9,10,12,13) - bez lepku
6: PIZZA ,,Bianca Formaggi“/smetana, mozzarella, hermelín, niva, uzený sýr/(1,3,7) -vegetariánské 
7: Dušená brokolice s květákem se sýrovou omáčkou, vařené brambory s petrželkou (3,7) – vegetariánské, bez 
lepku

Pá: Gulášová polévka z     hlívy ústřičné (1,12) –  vegetariánská
1: Smažený holandský řízek, bramborová kaše s máslem, nakládaný okurek (1,3,7,10)
2: Pečené kuřecí stehno na divoko, dušená rýže (1)
3: Hovězí dušené s koprovou omáčkou, vařené brambory (1,3,7)
4: Zeleninový salát, kuřecí nugetky smažené v panko strouhance, dresink, pečivo (1,3,7)
5: 200g Steak „Texas“ z vepřové krkovičky s pikantními fazolemi a kukuřicí, hranolky (7,9,10,12,13) - bez lepku
6: PIZZA „Salmone“ / smetana, sýr, listový špenát, losos (1,4,7)
7: Zapečené zelofleky se šunkou, uzeným masem, vejci a smetanou podávané s rukolou a rajčaty (3,7)– LOW CARB 
8: Bramborové šulánky sypané mákem s cukrem a přelité máslem (1,3,7) – vegetariánské .  .  .  105 Kč

Cena menu  pondělí –  pátek {1,2,3,4,6,7} .  .  . 115 Kč  /  č.5.  .  . 165 Kč / č.8. . . 105 Kč



menu XL – 155 Kč, menu speciál XL {č.5} - 210 Kč
ZA KAŽDÝ JEDEN MENU BOX ÚČTUJEME 5 Kč, PIZZA KRABICE 10 Kč

SO + NE  VÍKENDOVÉ MENU, VÝBĚR MINIMÁLNĚ ZE 4 DRUHŮ
(ALERGENY vypsány v závorce, uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu)

VYUŽÍJTE NAŠE VÝDEJNÍ OKENKO NEBO ROZVOZ 
OBJEDNÁVKY OD 8:00 hod NA TEL.: 530 501     986


