
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

               MENU 
                                                     20. 5.  – 24. 5. 

 
        

         PONDĚLÍ : Polévka: Zeleninová 
         1. 150g Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka                   85,- 
         2. 150g Vepřový vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík                                                                      110,-  
         3. 250g Trhaný salát se zeleninou a kuřecími stripsy (salát, okurek, rajče, paprika, jogurtový dresing) 145,-  
         4. 200g Steak z krkovice na bylinkách, cibulová omáčka, steakové hranolky                                              170,-           
 

                     
 

 
 

          ÚTERÝ : Polévka: Hovězí vývar s kapáním a zeleninou 
          1. 250g Šunkové flíčky, míchaný salát                                                                                     85,-  
          2. ¼ pečeného kuřete, jasmínová rýže, míchaný salát                                                                                     110,- 
         3. 250g Trhaný salát se zeleninou a kuřecími stripsy (salát, okurek, rajče, paprika, jogurtový dresing) 145,-  
         4. 200g Steak z krkovice na bylinkách, cibulová omáčka, steakové hranolky                                              170,- 
  

      
 
          STŘEDA :  Polévka: Česneková krémová s krutony 
          1. 150g Plněný paprikový lusk, tomatová omáčka, houskový knedlík                                85,-  
          2. 150g Vepřové nudličky na řecký způsob, pečené brambory na bylinkách (rajčata, olivy)                      115,- 
         3. 250g Trhaný salát se zeleninou a kuřecími stripsy (salát, okurek, rajče, paprika, jogurtový dresing) 145,-  
         4. 200g Steak z krkovice na bylinkách, cibulová omáčka, steakové hranolky                                              170,- 
  

  
 

         

          ČTVRTEK : Květáková se zeleninou 
         1. 1ks opečený klobás, hrachová kaše, čerstvý chléb                                                                                         85,- 
         2. 130g Znojemská hovězí pečeně, jasmínová rýže                                    110,-  
         3. 250g Pappardelle s hříbky a kuřecím masem                                        145,-  
         4. 100g Burger s trhaným vepřovým masem (rajče, okurka, majonéza, chilli omáčka)                            175,- 
          
  

 
 

 

          PÁTEK : Polévka: Gulášová 
         1. 3ks palačinky s ovocem, domácí šlehačkou a čokoládovou omáčkou                                    85,- 
         2. 150g Smažená kuřecí prsa, franzouzský bramborový salát                  115,- 
         3. 250g Pappardelle s hříbky a kuřecím masem                           145,-  
         4. 100g Burger s trhaným vepřovým masem (rajče, okurka, majonéza, chilli omáčka)                             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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