Polední nabídka
Pondělí 12.4.2021
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0,3l Kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi (1,3,9)
33,0,3l Valašská kyselica s uzeným masem a bramborami (1,7,9)
33,150g Myslivecká hovězí pečeně, pečená kořenová zelenina, bramborová
kaše (7,9,10)
128,150g Krůtí ragú se smetanou na šalvěji a zelenině, jasmínová rýže (7,9)
126,150g Vepřové nudličky v česnekové omáčce, listový špenát, bramborové
noky (1,3,9)
126,150g Kuřecí prsíčko s medovo hořčičnou omáčkou, restovaná karotka s
hráškem, pečené brambory (7,9,10)
126,Těstoviny Fusilli, šunka, hráškové pesto, máta, créme fraiche, Grana Padano
(1,3,7,9)
124,-

Úterý 13.4.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

0,3l Hovězí vývar s masem, zeleninou a smaženým hráškem (1,3,9) 33,0,3l Gulášová polévka s hovězím masem a bramborami (1,9)
33,150g Hovězí nudličky, silná šťáva, brokolice, paprika, cibule, jasmínová rýže
(6,7,9,10)
128,150g Kuřecí wellington, kuřecí prso v listovém těstě s houbami a parmskou
šunkou, madeira omáčka, pečené brambory se zeleninou (1,3,9)
128,150g Grilovaná vepřová panenka, omáčka z portského vína, máslová
zelenina ředkvička, řapík, karotka, máslový bulgur (1,7,9)
126,150g Ostrý smažený řízek, marinovaný v chilli, koriandru a hořčici,
bramborová kaše, zelný salát s karotkou (1,3,7,10)
126,Krůtí prsíčko s ratatouille zeleninou, těstovina tarhoňa s rajčatovým pestem
(1,3,7,9)
124,-
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Středa 14.4.
0,3l Kuřecí vývar s masem, zeleninou a tarhoňou (1,3,9)
33,0,3l Řecká čočková polévka s rajčaty (7,9)
33,150g Hovězí váleček v šípkové omáčce, brusinky, karlovarský knedlík
(1,3,7,9)
128,150g Kuřecí prsíčko Cacciatore, rajčatová omáčka, karotka, řapík, cibulka,
olivy, jasmínová rýže (9)
126,150g Grilovaný karbanátek plněný hermelínem a slaninou, silná šťáva,
bramborová kaše (1,3,7,9)
126,150g Aljašská treska se sýrovo cibulovou krustou, citronová omáčka,
pečené brambory s tymiánem (1,4,7,9)
126,Tortilla plněná trhaným kachním masem, restovanou cibulí s jablky, bylinková
zakysaná smetana, bramborové dukáty (1,7)
128,Čtvrtek 15.4.
0,3l Hovězí vývar s masem, zeleninou a kuskusem (1,9)
33,0,3l Houbový krém s bylinkovými krutony (1,7,9)
33,150g Hovězí karabáček na houbách a žampionech, mačkané brambory se
škvarky (1,7,9)
128,150g Pomalu pečená krkovička s cibuládou a tyrolským špekem, pečené
brambory (9)
126,150g Zapečený kuřecí plátek se sušenými rajčaty a mozzarellou, krémová
bazalková omáčka, jasmínová rýže (7,9)
126,150g Dýňové risotto, krůtí prsíčko, Grana Padano, pečená dýně, rukola (7,9)
126,150g Pečené BBQ kuřecí paličky, bramborová kaše, míchaný zeleninový
salát (7,9)
126,Pátek 16.4.
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0,3l Kuřecí vývar s masem, zeleninou a šunkovým svítkem (1,3,7,9) 33,0,3l Krkonošské kyselo s bramborem, vejcem a houbami (1,3,7,9) 33,150g Hovězí váleček v koprové omáčce s houskovými knedlíky (1,3,7,9)
128,150g Krůtí prsíčko v perníkové omáčce s pomerančem, kořenová zelenina,
pečené bylinkové brambory (1,7,9)
126,150g Dlouze tažený telecí krk, dijonská zelenina, silná šťáva, jasmínová rýže
(6,9,10)
126,150g Smažený kuřecí řízek, vařené libečkové brambory, tatarská omáčka
(1,3,6,7,10)
126,150g Kuřecí prsíčko na krémové paprikové omáčce, těstoviny fusilli,
restované papriky s cibulkou (1,3,7,9)
124,-

