
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

               MENU 
                  9. 12. – 13. 12. 

 

        

         PONDĚLÍ : Polévka: Česneková krémová s krutony 
          1. 150g Přírodní kuřecí prsíčka, jasmínová rýže                                     90,-  
          2. 150g Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík                                         105,- 
         3.  250g Bramborové gnocchi s cherry rajčaty, šalotkou a olivami (parmazán, smetana)          135,-  
         4. 220g Kuřecí „supreme“ nadívané sušeným rajčetem připravené formou sous-vide, petrželkové  
             krupeto, bylinková omáčka                  175,-
    
 
 
 

 

          ÚTERÝ : Polévka: Hrstková polévka s uzeným masem 
          1. 150g Zadělávané kuře na paprice, těstoviny                                                             85,-  
          2. 250g Pečená vepřová žebra na pivu, šťouchané brambory, kozí rohy             110,- 
          3. 250g Bramborové gnocchi s cherry rajčaty, šalotkou a olivami (parmazán, smetana)           135,-  
         4. 220g Kuřecí „supreme“ nadívané sušeným rajčetem připravené formou sous-vide, petrželkové  
             krupeto, bylinková omáčka                   175,-
    
  

          STŘEDA : Polévka: Tomatová polévka s rýží 
         1. 300g Těstovinový salát s kuřecím masem                                                                         90,- 
         2. 150g Segedínský guláš, houskový knedlík                                105,- 
         3. 250g Bramborové gnocchi s cherry rajčaty, šalotkou a olivami (parmazán, smetana)          135,-  
         4. 220g Kuřecí „supreme“ nadívané sušeným rajčetem připravené formou sous-vide, petrželkové  
             krupeto, bylinková omáčka                   175,-
     
 

          ČTVRTEK : Polévka: Hráškový krém 
         1. 200g Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka                                                                 85,- 
         2. 150g Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže                                                             115,-  
         3. 250g Bramborové gnocchi s cherry rajčaty, šalotkou a olivami (parmazán, smetana)                      135,-  
         4. 220g Kuřecí „supreme“ nadívané sušeným rajčetem připravené formou sous-vide, petrželkové  
             krupeto, bylinková omáčka 175,- 
 
 
 

 
 

          PÁTEK : Polévka: Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi   
         1. 150g Domácí sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka                                                      85,- 
         2. 150g Stroganov z vepřové panenky, americké brambory                                     115,- 
         3. 250g Bramborové gnocchi s cherry rajčaty, šalotkou a olivami (parmazán, smetana)           135,-  
         4. 220g Kuřecí „supreme“ nadívané sušeným rajčetem připravené formou sous-vide, petrželkové  
             krupeto, bylinková 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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