
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

               MENU 
                  18. 3. – 22. 3. 

 

        

         PONDĚLÍ : Polévka: Zeleninový krém s kokosovým mlékem, krutony 
         1. 150g Smažené žampiony, vařený brambor, naše tatarka               85,- 
         2. 150g Segedínský guláš, náš houskový knedlík                                                            105,-  
         3. 300g Míchaný salát se šunkou a sýrem, křepelčí vejce, jogurtový dresing, křupavá bageta         135,-  
         4. 160g Hovězí líčka, karotkové pyré, omáčka z červeného vína              165,- 
     
 

          

          ÚTERÝ : Polévka: Hovězí vývar s játrovou rýží 
          1. 280g Rizoto s kuřecím masem sypané sýrem, kyselá okurka                85,-  
          2. 150g Vepřové výpečky, dušený špenát, bramborový knedlík              105,- 
         3.  300g Míchaný salát se šunkou a sýrem, křepelčí vejce, jogurtový dresing, křupavá bageta         135,-  
         4.  160g Hovězí líčka, karotkové pyré, omáčka z červeného vína             165,- 
  
       
          STŘEDA : Polévka: Čočková s uzeninou 
         1. 300g Šunkové flíčky s uzeným masem, rajčatový salátek                 85,- 
         2. 150g Kuřecí špíz (cibule, paprika, slanina), opékané brambory             110,- 
         3. 300g Míchaný salát se šunkou a sýrem, křepelčí vejce, jogurtový dresing, křupavá bageta         135,-  
         4. 160g Hovězí líčka, karotkové pyré, omáčka z červeného vína              165,- 
     
     

          ČTVRTEK : Polévka: Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi 
         1. 150g Vepřová játra na slanině, jasmínová rýže                                                  85,- 
         2. 280g Cannelloni bolognese s bešamelem a sýrem              105,-  
         3. 130g Fish and Chips z candáta, bramborové chipsy, česneková majonéza           155,-  
         4. 160g Uruguayská roštěná, pepřová omáčka, steakové hranolky                                                             175,- 
 
 
 
 

          PÁTEK : Polévka: Francouzská cibulačka se sýrovým toustem 
         1. 250g Fazole na kyselo, opečená klobása, kyselá okurka, chléb                         85,- 
         2. 120g Smažený hermelín, petrželkové brambory, naše tatarka                             105,- 
         3. 130g Fish and Chips z candáta, bramborové chipsy, česneková majonéza           155,-  
         4. 160g Uruguayská roštěná, pepřová omáčka, steakové hranolky                                                              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. 

  Změny vyhrazeny!    
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