
Polední menu 30. 3. – 3. 4. 2020       10:30 – 15:00

Po: Čočková polévka s uzeninou (1)
1: Smažená kuřecí prsíčka, máslová bramborová kaše, kyselý okurek (1,3,7,10)
2: Přírodní vepřový řízek na žampionech, vařené brambory (1)
3: Pražská hovězí pečeně, dušená rýže (1,10)
4: Míchaný zeleninový salát s opečenou slaninou a volským okem, dresink, bylinková bagetka (1,3,7)
5: 200g Pomalu pečená hovězí líčka s omáčkou z kořenové zeleniny a máslovou bramborovou kaší (7,9) – bez lepku
6: PIZZA slaninová /tomato, sýr, slanina, cibule/(1,3,7)
7: Kapustové karbanátky, dresink ze zakysané smetany s bylinkami, mačkané brambory (1,3,7) - vegetariánské

Út: Slepičí vývar s masem, zeleninou a nudlemi (1,3,7,9) 
1: Vepřová kotletka na grilu se sázeným vejcem, hranolky (1,3)
2: Oravské halušky s brynzou a opečeným špekem (1,3,7)
3: Pečené kuře na bylinkách, dušená rýže, míchaný salát – bez lepku
4: Řecký Wrap – torilla s kuřecím gyrosem, jogurtový dresink s okurkou, koprem a česnekem, čerstvá rajčata, (1,3,7)
5: 200g Pomalu pečená hovězí líčka s omáčkou z kořenové zeleniny a máslovou bramborovou kaší (7,9) – bez lepku
6: PIZZA ,,Bianca Formaggi“/smetana, mozzarella, hermelín, niva, uzený sýr/(1,3,7)
7: Smažený květák s bylinkovým dipem, vařené brambory grenaille s petrželkou (1,3,7) - vegetariánské 

St: Bramborová polévka (1,9) 
1: Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,9,10) - vegetariánské 
2: Kuřecí prsíčka po provensálsku, dušená rýže (1,7)
3: Segedínský guláš s houskovými knedlíky (1,3,7)
4: Grilované kuřecí BBQ paličky, čerstvý zeleninový salát, česnekový dip, chléb (1,3,7,9,10,11)
5: 200g Vepřová panenka s pepřovou omáčkou, grilovanými žampiony a bylinkovým bramborovým pyré (1,7,10)
6: PIZZA „Capo di tutti“/tomato, sýr, slanina, žampiony, cibule, klobása/(1,3,7)
7: Vepřové rizoto sypané sýrem, steril. okurek (7,9,10) – bez lepku

Čt  : Frankfurtská polévka (1) 
1: Čevapčiči, vařené brambory, cibule, hořčice, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
2: Grilovaný kuřecí stehenní steak se sýrovou omáčkou, hranolky (1,7)
3: Vepřové výpečky se zelím a bramborovými knedlíky s opečenou cibulkou (1,3,7)
4: Špagety s boloňským ragú z hovězího a vepřového masa sypané sýrem (1,3,7,9)
5: 500g Pečená vepřová žebra, jablečný křen, hořčice, domácí lutěnice, kozí roh, chléb (1,3,7,10)
6: PIZZA ,,Carbonara“/smetana, sýr, slanina, vejce, rukola/(1,3,7)
7: Přírodní kuřecí prsíčka se zeleninou ratatouille, pečená brambora s bylinkami - bez lepku

Pá: Zeleninová minestrone (9) - bez lepku 
1: Smažená vepřová játra, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
2: Vepřová kotletka z grilu s pepřovou omáčkou, americké brambory (1,7,10)
3: Zapečené šunkové flíčky s uzeným masem a sýrem, sterilovaný okurek (1,3,7,10)
4: Salát z čerstvé zeleniny s filovaným kuřecím prsíčkem a bylinkovým dresinkem, pečivo (1,3,4,7,11)
5: 500g Pečená vepřová žebra, jablečný křen, hořčice, domácí lutěnice, kozí roh, chléb (1,3,7,10)
6: PIZZA salámová /tomato, sýr, salám, kukuřice/(1,3,7)
7: Čočkový salát s grilovaným kuřecím masem a grilovanými paprikami, opečené toasty (1,3,7) – vegetariánské

Týdenní dezert:
100g Domácí cheesecake s jahodovou omáčkou nebo 100g domácí čokoládový dort se šlehačkou (1,3,7)   69 Kč

Cena menu  pondělí – pátek {1,2,3,4,6,7} . . . 107 Kč  /  č.5. . . 155 Kč 
menu XL – 145 Kč, menu speciál XL {č.5} - 195 Kč + 5 Kč za každý jeden menu box



 SO + NE  VÍKENDOVÉ MENU, VÝBĚR MINIMÁLNĚ ZE 4 DRUHŮ
Pro objednání jídla na odnos volejte TEL.: 530 501 986 

Můžete využít našeho celodenního rozvozu jídla k vám domů nebo do firem.
Doprava v okolí cca 5km zdarma. Objednávky telefonicky od 9:00hod

(ALERGENY vypsány v závorce, seznam alergenů na vyžádání u obsluhy)


