
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

               MENU 
                  25. 3. – 29. 3. 

 

        

         PONDĚLÍ : Polévka: Tomatová s pečeným lilkem 
         1. 140g Obalovaný celer s bramborovou kaší a coleslaw z červeného zelí             85,- 
         2. 150g Frankfurtská vepřová pečeně, šťouchaný brambor                                                          115,-  
         3. 250g Salát z červené čočky s pórkem a gratinovanou cuketou s cheddarem           155,-  
         4. 120g Jehněčí kotletky s pecorino omáčkou, měšec, hrášková kroketa            195,- 
     
 

          

          ÚTERÝ : Polévka: Bílá fazolová polévka s uzeným žebrem 
          1. 150g Bratislavské vepřové plecko, houskový knedlík                 85,-  
          2. 150g Kuřecí po sečuánsku s bambusem, julienne hranolky              115,- 
         3.  250g Salát z červené čočky s pórkem a gratinovanou cuketou s cheddarem           155,-  
         4.  120g Jehněčí kotletky s pecorino omáčkou, měšec, hrášková kroketa            195,- 
  
       
          STŘEDA : Polévka: Frankfurtská polévka se smetanou 
         1. 250g Uhlířské špagety s anglickou slaninou a smetanou, sýr, petrželka               85,- 
         2. ½ kuřete pečená na soli s jasmínovou rýží                120,- 
         3. 250g Salát z červené čočky s pórkem a gratinovanou cuketou s cheddarem           155,-  
         4. 120g Jehněčí kotletky s pecorino omáčkou, měšec, hrášková kroketa            195,- 
     
     

          ČTVRTEK : Polévka: Kuřecí vývar s masem a zeleninou, těstoviny 
         1. 150g Kuře na paprice s těstovinou                                                    85,- 
         2. 130g Hovězí po burgundsku s mini cibulkami a smetanovým žampionem            115,-  
         3. 150g Krůtí steak v tirolském špeku s batátovými hranolky s cheddarem, zeleninový salát         165,-  
         4. 200g Burger Rokiten, chuck roll (pečená cibule, pancettový chips, parmazán, nakládaná okurka,  
             rajče, ančovičková majonéza, kečup, sázené vejce) 185,- 
 
 
 
 

          PÁTEK : Polévka: Krkonošské kyselo s vajíčkem 
         1. 3ks špaldové palačinky s medem a čerstvým ovocem, vlašský ořech                         85,- 
         2. 150g Kuřecí řízek v parmazánové strouhance, francouzský bramborový salát s dijonskou hořčicí  
             a pečenou červenou cibulí                                     120,- 
         3. 150g Krůtí steak v tirolském špeku s batátovými hranolky s cheddarem, zeleninový salát          165,-  
         4. 200g Burger Rokiten, chuck roll (pečená cibule, pancettový chips, parmazán, nakládaná okurka,  
             rajče, ančovičková majonéza, kečup, sázené vejce)                                                            185,- 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                   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. 

  Změny vyhrazeny!    
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