
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

               MENU 
                  13. 1. – 17. 1. 

 

        

         PONDĚLÍ : Polévka: Kmínová s vejcem a bramborem 
          1. 150g Játra na cibulce a špeku, jasmínová rýže                                                            90,-  
          2. 150g Kuřecí špíz s klobásou, opékané brambory, tatarka                                         115,-         
         3.  250g Míchaný zeleninový salát s kousky grilovaného lososa, opečený máslový toast          155,-          
         4. 150g Steak z roštěnce na grilované zelenině s pepřovou omáčkou, hranolky                      185,-
    
 
 
 

 

          ÚTERÝ : Polévka: Česnekový krém s krutony 
          1. 150g Holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, kyselá okurka                                                      90,-                 
          2. 150g Maďarský guláš s cibulkou a feferonkou, domácí chléb                      115,-          
         3.  250g Míchaný zeleninový salát s kousky grilovaného lososa, opečený máslový toast           155,-          
         4. 150g Steak z roštěnce na grilované zelenině s pepřovou omáčkou, hranolky                       185,-
    
  
  

          STŘEDA : Polévka: Kuřecí vývar s masem a nudlemi 
         1. 150g Zadělávané kuře na paprice, naše špecle                                                                                    90,- 
         2. 150g Pečený vepřový bok, špekové zelí, knedlík                    115,-           
         3. 250g Míchaný zeleninový salát s kousky grilovaného lososa, opečený máslový toast          155,-          
         4. 150g Steak z roštěnce na grilované zelenině s pepřovou omáčkou, hranolky                      185,-
    
   
 

          ČTVRTEK : Polévka: Čočková 
         1. 220g  Bramborové šišky s mákem a povidlovou omáčkou                                                                 85,- 
         2. 150g Kuřecí stehenní steak s cibulkovou omáčkou, šťouchaný brambor                       115,-           
         3. 1 ks Grilovaný hermelín s brusinkovým přelivem na grilované zelenině                                                   145,- 
         4. 150g Vepřová líčka na víně, opalovaná bramborová kaše                                                                         165,- 
 
 

 
 

          PÁTEK : Polévka: Květáková s mrkví 
         1. 170g Cizrnové kari se zeleninou jemněné smetanou, jasmínová rýže                                       90,- 
         2.  3 ks  Smažené kuřecí křídla, lehký bramborový salát                                                 115,- 
         3. 1 ks Grilovaný hermelín s brusinkovým přelivem na grilované zelenině                                                    145,- 
         4. 150g Vepřová líčka na víně, opalovaná bramborová kaše                                                                           165,- 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                              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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