
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MENU 
                  11. 2. – 15. 2. 

       

         PONDĚLÍ : Polévka: Vývar s masem a nudlemi 
         1. 150g Hamburská vepřová kýta špikovaná šunkou a kyselou okurkou, houskový knedlík        85,- 
         2. 250g Tagliatelle s česnekem, špenátem a ricottou           115,-  
         3. 200g Křupavý salát s okurkou, čerstvým hráškem a zastřeným vajíčkem, medová zálivka 
             se slunečnicovými semínky              135,-  
         4. 200g Křupavý salát s okurkou, čerstvým hráškem a zastřeným vajíčkem, medová zálivka 
             se slunečnicovými semínky a kuřecím masem            155,- 
         5. 120g Grilovaný candát s koprovou pěnou a grenaillemi vařené v mléce                   185,-  
 

          

          ÚTERÝ : Polévka: Květáková krémová s cizrnou a marockým kari 
          1. 150g Vepřová roláda s játrovou omáčkou, šťouchaný brambor           85,-  
          2. 150g Hovězí guláš KRUM s pečenou cibulkou, karlovarský knedlík                    110,- 
         3.  200g Křupavý salát s okurkou, čerstvým hráškem a zastřeným vajíčkem, medová zálivka 
             se slunečnicovými semínky              135,-  
         4. 200g Křupavý salát s okurkou, čerstvým hráškem a zastřeným vajíčkem, medová zálivka 
             se slunečnicovými semínky a kuřecím masem                155,- 
         5. 120g Grilovaný candát s koprovou pěnou a grenaillemi vařené v mléce        185,- 
          

          STŘEDA : Polévka: Dršťková z hlívy ústřičné  
1. 180g Holandský řízek, vařený brambor, kyselá okurka           85,- 

         2. 150g Indická kuřecí prsa s fazolemi, pita chléb                             105,- 
         3. 200g Křupavý salát s okurkou, čerstvým hráškem a zastřeným vajíčkem, medová zálivka 
             se slunečnicovými semínky             135,-  
         4. 200g Křupavý salát s okurkou, čerstvým hráškem a zastřeným vajíčkem, medová zálivka 
             se slunečnicovými semínky a kuřecím masem              155,- 
         5. 120g Grilovaný candát s koprovou pěnou a grenaillemi vařené v mléce       185,-  
     

          ČTVRTEK : Polévka: Čočková s klobásou 
         1. 150g Celerový karbanátek, dýňové pyré, nok ze zakysané smetany a pažitky         85,- 
         2. 150g Qurrito s kuřecím masem, jemným lučinovým dipem a křupavým salátem, cheddar      120,-  
         3. 250g Krémové rissoto se smetanovým žampionem, česnek, prosecco, parmazán                   135,-  
         4. 250g Krémové rissoto se smetanovým žampionem, česnek, prosecco, parmazán a  
             vepřová panenka                165,- 
         5. 100g Černý burgr s trhaným husím masem, česneková majonéza, červená cibule, iberijský špek,  
             rajče, rajčatová marmeláda                                                                                  175,-  
 

          PÁTEK : Polévka: Tomatové halásle 
         1. 250g Šunkofleky s uzeným masem, pečenou zeleninou a gratinované sýrem                    85,- 
         2. 120g Smažená gouda se šunkou, domácí hranolky                      120,- 
         3. 250g Krémové rissoto se smetanovým žampionem, česnek, prosecco, parmazán       135,-  
         4. 250g Krémové rissoto se smetanovým žampionem, česnek, prosecco, parmazán a  
             vepřová panenka                165,- 
         5. 100g Černý burgr s trhaným husím masem, česneková majonéza, červená cibule, iberijský špek,  
             rajče, rajčatová marmeláda              175,-                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      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. 
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