
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

               MENU 
                  22. 4. – 26. 4. 

 

        

         PONDĚLÍ :             

                                                Veselé Velikonoce ! 
   

     
 

 

          ÚTERÝ : Polévka: Česneková krémová s chlebovým krutonem   
         1. 2ks vejce, koprová pěna, náš houskový knedlík                                      85,-  
         2. 120g Vepřové po sečuánsku, steakové hranolky, česnekový dip              115,- 
         3. 300g Italské krémové rizoto s ratatouille zeleninou, prosecco, parmazán                  135,-  
         4. 200g Steak z kapra na bylinkách, grilovaná zelenina, koprová pěna                                             165,- 
  

      
          STŘEDA : Polévka: Bramboračka  
         1. 1ks Pečené kuřecí stehýnko, šťouchaný brambor s jarní cibulkou               85,- 
         2. 150g Vídeňská roštěná s jasmínovou rýží, smažená cibulka               120,- 
         3. 300g Italské krémové rizoto s ratatouille zeleninou, prosecco, parmazán                  135,-  
         4. 200g Steak z kapra na bylinkách, grilovaná zelenina, koprová pěna                                             165,- 
  

     

     

          ČTVRTEK : Polévka: Hovězí vývar s játrovou rýží, nudlemi a zeleninou 
         1. 300g Francouzské brambory s trhaným uzeným masem, míchaný salát                                              85,- 
         2. 150g Qurrito s kuřecím masem, náš hořčičný dip, křupavý salátek, cheddar                      120,-  
         3. 200g Křupavý salát s okurkou, cherry rajčátkem, zastřené vejce, zelený hrášek, medová zálivka,  
                       křupavá bagetka                                                                                                                                  145,-  
         4. 250g Konfitované husí stehno, restované zelí, bramborová roláda s cibulkou                                      195,- 

 

           
 
         PÁTEK : : Polévka: Frankfurtská s klobásou a bramborem 
         1. 150g Restovaná drůbeží játra s jasmínovou rýží                                                            85,- 
         2. 150g Smažený kuřecí řízek s francouzským bramborovým salátem                                   115,-  
         3. 200g Křupavý salát s okurkou, cherry rajčátkem, zastřené vejce, zelený hrášek, medová zálivka,  
                       křupavá bagetka                                                                                                                                  145,-  
         4. 250g Konfitované husí stehno, restované zelí, bramborová roláda s cibulkou                                      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. 

   Změny vyhrazeny! 
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