
 

                 MENU 
                                             19. 11. – 23. 11 

 
      PONDĚLÍ : Polévka: Dýňová s krutony  
         1. 250g Mexické fazole s restovanou zeleninou, klobás, pečivo                                                 85,- 
         2. 150g Plátek z vepřové kotlety, sázené vejce, šťouchané brambory          95,- 
         3. 300g Linguine s čerstvou zeleninou, šalotkou, teriaki omáčkou a Shimeji houbami                          155,- 
         4. 200g Selská bašta (kachna, klobás, pečené maso), bílé a červené zelí, bramborový knedlík(TIP)   165,- 
 

 
          ÚTERÝ : Polévka: Čočková polévka s klobásou 
          1. 160g Holandský řízek, bramborová kaše, kyselá okurka                                                        85,- 
          2. 150g Svíčková na smetaně, brusinky, náš houskový knedlík(TIP)                               105,- 
          3. 300g Linguine s čerstvou zeleninou, šalotkou, teriaki omáčkou a Shimeji houbami                         155,- 
          4. 200g Selská bašta (kachna, klobás, pečené maso), bílé a červené zelí, bramborový knedlík    165,- 
 
           

          STŘEDA : Polévka: Slepičí se zeleninou a nudlemi 

          1. 180g Vepřová játra na slanině, jasmínová rýže                                   85,- 

          2. 150g Hovězí líčka na víně, karotkové pyré, demi glace(TIP)                                 105,- 

          3. 300g Linguine s čerstvou zeleninou, šalotkou, teriaki omáčkou a Shimeji houbami      155,- 

          4. 200g Selská bašta (kachna, klobás, pečené maso), bílé a červené zelí, bramborový knedlík           165,-                                                                                                                               

          

         ČTVRTEK : Polévka: Brokolicová krémová 

         1. 120g Pečená vepřová plec, bramborová kaše, okurkový salát                                            85,- 

         2. 150g Kuřecí prsa v bramboráku, zelný salát s křenem                                                                             100,- 

         3. 150g Smažené rybí hranolky v pivním těstíčku, máslový brambor(TIP)                   155,- 

         4. 160g Grilované medailonky z panenky na rozmarýnu, máslový kuskus, ricotta       165,-   

                                                                                                                          

                                                                  PÁTEK : Polévka: Cizrnová se zeleninou 

          1. 130g Vepřové ragů na zelenině (červené víno), rýže                       85,- 

          2. 150g Smažená kuřecí kapsa plněná nivou, naše americké brambory, tatarská omáčka(TIP)         110,- 

          3. 150g Smažené rybí hranolky v pivním těstíčku, máslový brambor                   155,- 

          4. 160g Grilované medailonky z panenky na rozmarýnu, máslový kuskus, ricotta       165,- 

                                                                          
 
 
 
 

                                                                                                                                                         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 
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