
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

               MENU 
                11. 11. – 15. 11. 

 

        

         PONDĚLÍ : Polévka: Hráškový krém s krutony 
          1. 150g Sekaná svíčková s houskovým knedlíkem                 85,-  
          2. 150g Kuřecí závitek se šunkou, sýrová omáčka, bramborové hranolky                       115,- 
         3. 250g Domácí těstoviny s rajčatovým pestem a mozzarellou               155,-  
         4. 150g Kuřecí prso v tyrolském špeku, hráškové pyré, petrželková omáčka                    185,-
    
 
 
 

 

          ÚTERÝ : Polévka: Kmínová s vejcem 
          1. 150g Smažený květák, mačkané brambory s cibulkou, tatarská omáčka              85,-  
          2. 150g Špíz „Jaki“ (kuřecí prsa, žampiony, paprika, cibule), jasmínová rýže                       115,- 
         3. 250g Domácí těstoviny s rajčatovým pestem a mozzarellou               155,-  
         4. 150g Kuřecí prso v tyrolském špeku, hráškové pyré, petrželková omáčka                    185,- 
 

      
          STŘEDA : Polévka: Kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi  
         1. 150g Kuřecí nudličky na kari s cizrnou, petrželková rýže                           85,- 
         2. 150g Plátek z vepřové kotlety, opékané brambory, pepřová omáčka            115,- 
         3. 250g Domácí těstoviny s rajčatovým pestem a mozzarellou              155,-  
         4. 150g Kuřecí prso v tyrolském špeku, hráškové pyré, petrželková omáčka                    185,- 
 

   
     

          ČTVRTEK : Polévka: Fazolová s uzeninou 
         1. Palačinky s ovocem a čokoládovou omáčkou                                                                         85,- 
         2. 150g Hovězí pečeně s rajskou omáčkou a houskovým knedlíkem                                    115,-  
         3. 250g Grilovaná zelenina s gratinovaným kozím sýrem                         155,-  
         4. 150g Filet z lososa s grilovanou zeleninou a pestem                                                                                    185,- 
 
 
 
 
 

          PÁTEK : Polévka: Gulášová 
         1. 150g Zadělávané kuře na paprice, špecle                 85,- 
         2. 100g Smažený hermelín, vařený brambor, brusinková majonéza                                 115,- 
         3. 250g Grilovaná zelenina s gratinovaným kozím sýrem              155,-  
         4. 150g Filet z lososa s grilovanou zeleninou a pestem                                                                                    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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