
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

               MENU 
                                                      23. 9.  – 27. 9. 
 

        

         PONDĚLÍ : Polévka: Hráškový krém s krutony  
         1. 250g Šunkové flíčky s kyselou okurkou                                                                85,- 
         2. 150g Vepřový guláš s cibulkou, variace knedlíků                                                           115,-  
         3. 150g Tofu na zeleninovém kuskusu s bylinkovým dipem                        155,-  
         4. 150g Filet z candáta s houbovým kubou, limetová pěna                         185,-           
 

  
                 
 

          ÚTERÝ : Polévka: Kmínová s vejcem  
          1. ¼ Kuřete na rozmarýnu, jasmínová rýže, tomatový salát                              85,-  
          2. 150g Hovězí pečeně, rajčatová omáčka, špecle                            115,- 
         3. 150g Tofu na zeleninovém kuskusu s bylinkovým dipem                        155,-  
         4. 150g Filet z candáta s houbovým kubou, limetová pěna                         185,-           
 

                    

 
          STŘEDA :  Polévka: Kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi 
         1. 2 ks sázené vejce, čočka na kyselo, chléb                  85,-  
         2. 150g Živáňská (brambor, slanina, cibule, paprika, vepřová plec), česnekový dip            115,- 
         3. 150g Tofu na zeleninovém kuskusu s bylinkovým dipem                       155,-  
         4. 150g Filet z candáta s houbovým kubou, limetová pěna                        185,-           
 

              

      

          ČTVRTEK : Polévka: Bramborová se zeleninou 
         1. 150g Zadělávané krůtí na paprice s těstovinou                                                  85,- 
         2. 150g Plátek z krkovičky na česneku, šťouchaný brambor                                                      115,-  
         3. 250g Soba nudle s teriaki omáčkou, Julienne zeleninou, krevetový špíz                                             155,-  
         4. 150g Kuřecí rolka „sous vide“ plněná špenátem, zeleninové pyré, demi glace                                       185,- 
          
  
 

 
 

 

          PÁTEK : Polévka: Česnekový krém s chlebovými krutony 
         1. 150g Ledvinky na cibulce s jasmínovou rýží                               85,- 
         2. 120g Smažený sýr, vařený brambor, naše tatrka                                                115,-  
         3. 250g Soba nudle s teriaki omáčkou, Julienne zeleninou, krevetový špíz                                             155,-  
         4. 150g Kuřecí rolka „sous vide“ plněná špenátem, zeleninové pyré, demi glace                                       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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