
 

               MENU 
                                             17. 12. – 21. 12. 
 

      PONDĚLÍ : Polévka: Chalupářská bramboračka s uzeným masem 
         1. 200g Grilované koleno, křen, hořčice, cibule, feferonka, okurka, chléb          85,- 
         2. 1 ks Králičí stehno v sous-vide na smetaně, bramborové nočky (TIP)        115,-  
         3. 250g Pappardelle s kuřecím masem, smetanou, baby špenátem, parmazánové hoblinky  165,- 
         4. 250g Pappardelle se žampiony, smetanou, baby špenátem, parmazánové hoblinky     155,- 
         5. 200g Tuňák na černém sezamu, pečené brambory s omáčkou beurre blanc       195,- 
 
          ÚTERÝ : Polévka: Dršťková 
          1. 150g Krůtí výpečky, špenát, bramborový knedlík se smaženou cibulkou a petrželkou (TIP) 85,- 
          2. 120g Hovězí tokáň s redukcí z červeného vína, basmati rýže          105,- 
          3. 250g Pappardelle s kuřecím masem, smetanou, baby špenátem, parmazánové hoblinky  165,- 
          4. 250g Pappardelle se žampiony, smetanou, baby špenátem, parmazánové hoblinky     155,- 
          5. 200g Tuňák na černém sezamu, pečené brambory s omáčkou beurre blanc       195,- 
 

           

          STŘEDA : Polévka: Kukuřičný krém se zázvorem a kokosovým mlékem 
          1. 2 ks Vejce s koprovou pěnou, vařený brambor            85,- 
          2. 180g Vepřová kapsa s tvarůžkem a šunkou, šťouchaný brambor s majoránkou (TIP)     115,- 
          3. 250g Pappardelle s kuřecím masem, smetanou, baby špenátem, parmazánové hoblinky 165,- 
          4. 250g Pappardelle se žampiony, smetanou, baby špenátem, parmazánové hoblinky    155,- 
          5. 200g Tuňák na černém sezamu, pečené brambory s omáčkou beurre blanc      195,- 
   

         ČTVRTEK : Polévka: Bažantí vývar s masem a zeleninou, těstoviny 
         1. 250g Boloňské špagety s řapíkatým celerem, parmezán          85,- 
         2. 180g Kuřecí supreme plněné sušenými rajčaty, balkánským sýrem, dýňové pyré(TIP)    125,- 
         3. 250g Bramborové gnocchi s gorgonzolou, tyrolským špekem, rukola      165,- 
         4. 250g Bramborové gnocchi Quattro Formaggi, rukola             165,- 
          5. 130g Mufloní hřbet na růžičkové kapustě, chutney z rakytníku, mandlové krokety      195,- 
                                                                                                                          

                           PÁTEK : Polévka: Květáková na muškátu 
         1. 300g Hrachová kaše, pečená klobása, okurka, restovaná cibulka, chléb        85,- 
         2. 150g Krůtí řízečky v těstíčku, bramborová kaše, okurkový salát se zakysanou smetanou  120,-                                                                        
         3. 250g Bramborové gnocchi s gorgonzolou, tyrolským špekem, rukola      165,- 
         4. 250g Bramborové gnocchi Quattro Formaggi, rukola             165,- 
         5. 130g Mufloní hřbet na růžičkové kapustě, chutney z rakytníku, mandlové krokety               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 
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