
 

           MENU 
                   21. 1. – 25. 1. 

       
         PONDĚLÍ : Polévka: Kapustová s klobásou a bramborem 
         1. 200g Zabijačkový guláš, náš houskový knedlík                                     85,- 
         2. 150g Vepřová roláda, majoránková omáčka, šťouchaný brambor                    110,-  
         3. 250g Sépiové tagliatelle  se sušeným rajčetem a mozzarellou, petrželka, granátové jablko, 
             rukola, křepelčí vajíčko                          145,-  
         4. 250g Sépiové tagliatelle se sušeným rajčetem, kuřecím masem a mozzarellou, petrželka,  
             granátové jablko, rukola, křepelčí vajíčko            165,- 
         5. 200g Vyzrálá nízká roštěná, černá čočka beluga, ředkvičky, brokolice, grenaile                             195,-  
 

          ÚTERÝ : Polévka: Krémová kuřecí polévka s masem a smaženým hráškem 
          1. 200g Smažený žampion, petrželkový brambor, naše tatarka              85,-  
          2. 120g Frankfurtská hovězí pečeně, divoká rýže                       105,- 
          3. 250g Sépiové tagliatelle  se sušeným rajčetem a mozzarellou, petrželka, granátové jablko, 
              rukola, křepelčí vajíčko                           145,- 
          4. 250g Sépiové tagliatelle se sušeným rajčetem, kuřecím masem a mozzarellou, petrželka,  
             granátové jablko, rukola, křepelčí vajíčko              165,- 
          5. 200g Vyzrálá nízká roštěná, černá čočka beluga, ředkvičky, brokolice, grenaile                   195,-  
  

         STŘEDA : Polévka: Francouzská cibulačka s gratinovaným česnekovým toustem 
         1. 180g Bavorská sekaná, bramborová kaše, čalamáda                        85,- 
         2. 250g Pomalu pečená kuřecí čtvrtka na soli a kmínu, jasmínová rýže        105,- 
         3. 250g Sépiové tagliatelle  se sušeným rajčetem a mozzarellou, petrželka, granátové jablko, 
              rukola, křepelčí vajíčko                          145,- 
         4. 250g Sépiové tagliatelle se sušeným rajčetem, kuřecím masem a mozzarellou, petrželka,  
             granátové jablko, rukola, křepelčí vajíčko            165,- 
         5. 200g Vyzrálá nízká roštěná, černá čočka beluga, ředkvičky, brokolice, grenaile                                195,-  
     

          ČTVRTEK : Polévka: Hovězí vývar s játrovou rýží, těstoviny, libeček 
         1. 150g Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík                         85,- 
         2. 200g Grilovaná vinná klobása, bramborová kaše, rajčatový salát s jarní cibulkou                            110,-  
         3. 250g Turecký salát KISIR z bulguru s mátou, citrusem a římským kmínem, grilované tofu 
             (paprika, cuketa, lilek, jarní cibulka, rajče, fenykl, limeta)                     145,- 
         4. 250g Turecký salát KISIR z bulguru s mátou, citrusem a římským kmínem, krůtím prsem v  
            kari a pestu (paprika, cuketa, lilek, jarní cibulka, rajče, fenykl, limeta)                    165,- 
         5. 120g Medailonky z vepřové panenky s pancettou a gratinovanými syrečky, naše krokety,  
             demi glace                 190,- 
 

          PÁTEK : Polévka: Uzená s kroupami a smetanou 
         1. Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, špekové zelí                       85,- 
         2. 130g Kuřecí řízek v pivním těstíčku KRUM, šťouchaný brambor, tzatziki                   120,- 
         3. 250g Turecký salát KISIR z bulguru s mátou, citrusem a římským kmínem, grilované tofu 
             (paprika, cuketa, lilek, jarní cibulka, rajče, fenykl, limeta)                     145,- 
         4. 250g Turecký salát KISIR z bulguru s mátou, citrusem a římským kmínem, krůtím prsem v  
            kari a pestu (paprika, cuketa, lilek, jarní cibulka, rajče, fenykl, limeta)                    165,- 
         5. 120g Medailonky z vepřové panenky s pancettou a gratinovanými syrečky, naše krokety,  
             demi glace                      190,-                                                            

                                                                                                                                                        Samotná polévka v terině 35,- Kč. 
                                            Menu servírujeme od 11 do 14 hodin. Na stravenky nevracíme. Alergeny lze vyžádat u obsluhy. 
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