
 

 

MENU 
 12. 11. – 16. 11. 

 

         

         PONDĚLÍ : Polévka: Zeleninová s hráškovými lusky   

         1. 180g Smažená cuketa v polentě, petrželkový brambor, koprový dip                                       85,- 

         2. 250g Pečené vepřové žebro na česneku, bramborová kaše, naše čalamáda                                     105,- 

         3. 250g Mix listových salátů s petrželkovým pestem, gratinovaným kozím sýrem,  

                       křepelčí vajíčko, červená cibule, cherry rajčata (TIP)                          165,- 

         4. 300g Patátové noky s vepřovou panenkou s ratatouille zeleninou, kapary, prosecco, parmezán  165,-
   

          ÚTERÝ : Polévka: Slepičí vývar, zelenina, těstoviny  

          1. 120g Vepřová krkovice na kmíně, kapustové zelí, máslový brambor                                                   85,- 

          2. 150g Krůtí prso na kari a zeleninovém ragú, kokosové mléko, rýže (TIP)                                 110,- 

          3. 250g Mix listových salátů s petrželkovým pestem, gratinovaným kozím sýrem,  

                       křepelčí vajíčko, červená cibule, cherry rajčata                          165,- 

         4. 300g Patátové noky s vepřovou panenkou s ratatouille zeleninou, kapary, prosecco, parmezán 165,-        

          STŘEDA : Polévka: Šumavská kulajda   

          1. 150g Pečený rolovaný bůček, bramborovo-špenátové pyré, česneková omáčka (TIP)                    85,- 

          2. 150g Hovězí stroganov s okurkou, smetanou, zjemněný citronovou šťávou, špecle                      110,- 

          3. 250g Mix listových salátů s petrželkovým pestem, gratinovaným kozím sýrem,  

                       křepelčí vajíčko, červená cibule, cherry rajčata                         165,- 

         4. 300g Patátové noky s vepřovou panenkou s ratatouille zeleninou, kapary, prosecco, parmezán 165,-                         

         ČTVRTEK : Polévka: Zelňačka s klobásou   

         1. 300g Halušky se zelím, anglickou slaninou, petrželka, tvaroh                                      85,- 

         2. 180g Hovězí guláš na černém pivu s pečeným česnekem, variace knedlíků  

                       (houskový, karlovarský)                                                             110,- 

         3. 300g Těstoviny cannelonni plněné mletým masem, zapečené bešamelem s uzeným  

                       ovčím sýrem                                                                                                                                        165,- 

         4. 130g Filátko z candáta s koprovou pěnou, brambory vařené v mléce (TIP)                                      190,- 
 

          PÁTEK : Polévka: Fazolková krémová s lusky a slaninovým prachem  
          1. 350g Francouzské brambory s uzeným masem, ředkvičkový salát                          85,- 
          2. 180g Vepřový řízek z krkovice marinovaný v česneku a dijonské hořčici, vídeňský salát              115,- 
         3. 300g Těstoviny cannelonni plněné mletým masem, zapečené bešamelem s uzeným  
                       ovčím sýrem (TIP)                                                                                                                               165,- 
         4. 130g Filátko z candáta s koprovou pěnou, brambory vařené v mléce                                               190,-                                                                        

                                                                        
                                                                                                                                          

                                                                        Samotná polévka v terině 35,- Kč.                                        

                                             Menu servírujeme od 11 do 14 hodin. Na stravenky nevracíme. Alergeny lze vyžádat u obsluhy.  
                                                                       Chcete dostávat týdenní menu do svého emailu? Zanechte svůj email u obsluhy.  
                                Lze objednat také na našem facebooku, na telefonním čísle 605 248 935 nebo emailu info@rokiten.cz 



 


