
 

MENU 

10. 12. – 14. 12. 
 

      PONDĚLÍ : Polévka: Krémová salátová polévka s bramborem 
         1. 130g Kuřecí kostky na zelenině se smetanou, rýže                      85,- 
         2. 200g Záhorácký závitek nadívaný restovaným zelím, šťouchaný brambor,  
             česnekový dip (TIP)                95,- 
         3. 150g Kuřecí steak na grilovaném lilku, bylinkové máslo, bramborové pyré      145,- 
         4. 250g Tagliatelle s vepřovou panenkou, sušenými rajčaty, Shimeji houbami,  
             parmazánové hobliny              175,- 
 
          ÚTERÝ : Polévka: Hrachová polévka s praženou žemlí 
          1. 300g Francouzské brambory s uzeným masem a naší čalamádou          85,- 
          2. 200g Ražničí z mletého masa, hořčičný dip, cibule, petrželkový brambor                  95,- 
          3. 150g Kuřecí steak na grilovaném lilku, bylinkové máslo, bramborové pyré      145,- 
          4. 250g Tagliatelle s vepřovou panenkou, sušenými rajčaty, Shimeji houbami,  
             parmazánové hobliny (TIP)             175,- 
 

           

          STŘEDA : Polévka: Zelňačka s klobásou 
          1. 150g Vepřový guláš na pivu, houskový knedlík                                 85,- 
          2. 150g Jihoamerická kotleta DUROC, slaninový chips, sázené vajíčko, bramborová  
               lepenice (TIP)                           115,- 
          3. 150g Kuřecí steak na grilovaném lilku, bylinkové máslo, bramborové pyré       145 ,- 
          4. 250g Tagliatelle s vepřovou panenkou, sušenými rajčaty, Shimeji houbami,  

   parmazánové hobliny                         175,-                                                                                                                               
   

         ČTVRTEK : Polévka: Hovězí vývar s hráškem, zeleninou a rýží 
         1. 250g Kuřecí paličky na paprice, špecle               85,- 
         2. 150g Vídeňská roštěná se smaženou cibulkou, cibulový salát, rýže (TIP)                             120,- 
         3. 250g Zeleninový salát s mussem z parmské šunky a sušených rajčat, mozzarella, piazeta   165,- 
         4. 180g Jehněčí kotletky, omáčka z ovčího sýra, měšec, batátové pyré         195,- 
                                                                                                                          

                           PÁTEK : Polévka: Halásle s tomaty 
         1. 3ks Vdolky s pribináčkem a povidly               85,- 
         2. 130g Smažený sýr plněný šunkou, steakové hranolky, wasabi majonéza        120,- 
         3. 250g Zeleninový salát s mussem z parmské šunky a sušených rajčat, mozzarella, piazeta   165,- 
         4. 180g Jehněčí kotletky, omáčka z ovčího sýra, měšec, batátové pyré (TIP)        195,- 
 
 

                                                                                                                                                         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 

mailto:info@rokiten.cz

