
 

 Polední nabídka  
Pondělí 28.11. 

1/ 0,3l Kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi (1,3,9)   44,- 
2/ 0,3l Bramboračka s houbami (1,7,9)       44,- 
3/ 150g Segedínský guláš, jemněný smetanou, houskový knedlík (1,3,7,9)

148,- 
4/ 150g Kuřecí kousky s medem a limetkou, jullienne zelenina, jasmínová 
 rýže (6,7,9)          152,- 
5/ 150g KrůR prsíčko, grilovaná zelenina, pepřová omáčka, máslový  
 bulgur (1,7,9)         154,- 
6/ 150g Medová vepřová krkovička, medovo hořčičná omáčka, pečené    
 brambory, Waldorf salát (3,6,8,9,10)      152,- 
7/ Tonarelli al pesto, těstoviny, bazalkové pesto, kuřecí kousky, sušená  
 rajčata, rukola, parmezán (1,3,7) 148,- 
8/ Insalata invernale, salátové listy, pečené brambory, pražená panceZa,   
 marinovaná červená řepa, cizrna, trhané kuřecí maso, farmářský  
 dresink, fornarinka (pizza chléb) (7)      152,-  
9/ Pizza MargheriZa, rajčata San Marzano, Mozzarella, čerstvá bazalka,  
 olivový olej 1,7         140,- 
10/ Pizza ProsciuZo coZo, Rajčata San Marzano, mozzarella, šunka, A 1,7 
            145,-  
11/ Pizza Cuore, rajčata San Marzano, mozzarella, kuřecí maso, gorgonzolla,   
 parmezán 1,7         150,-  
	 	 	 	 	 	 


OBJEDNÁVEJTE A PLAŤTE APLIKACÍ QERKO BEZ ČEKÁNÍ A 
UŽÍVEJTE BONUSY !!! 



Úterý 29.11.   

1/ 0,3l Hovězí vývar s masem, zeleninou a kapáním (1,3,7,9) 44,- 
2/ 0,3l Gulášová polévka s hovězím masem a bramborami (1,9) 44,- 
3/ 150g Rozlítaný španělský ptáček, garnish z cibule, okurek, vejce,  
 slaniny a párku, jasmínová rýže (1,3,9)     158,- 
4/ 150g KrůR prso, pečená zelenina, bylinková omáčka, bulgur s  
 rajčatovým pestem (1,7)        154,- 
5/ 150g Vepřová pečeně, omáčka z francouzské hořčice, pečená zelenina,   
 rozmarýnové brambory (1,7,9,10)      148,- 
6/ 150g Kuřecí prsíčko v medové omáčce s chilli a dijonskou hořčicí,  
 brunoise zelenina, bylinková pohanka (1,6,7,9,10)    152,- 
7/ Insalata invernale, salátové listy, pečené brambory, pražená panceZa,   
 marinovaná červená řepa, cizrna, trhané kuřecí maso, farmářský  
 dresink, fornarinka (pizza chléb) (7)      152,- 
8/ Gramigna ragú al anatra, těstoviny, kachní maso, rajčatová omáčka,    
 červené víno, kořenová zelenina, petželka, parmezán (1,3,7,9) 148,- 
9/ Pizza MargheriZa, rajčata San Marzano, Mozzarella, čerstvá bazalka,  
 olivový olej 1,7         140,- 
10/ Pizza ProsciuZo coZo, Rajčata San Marzano, mozzarella, šunka, A 1,7  
            145,-  
11/ Pizza Miele e formaggi, mozzarella, scamorza, gorgonzolla,     
 parmezán, chilli med, vlašské oříšky  A 1,7,8     150,- 
  

OBJEDNÁVEJTE A PLAŤTE APLIKACÍ QERKO BEZ ČEKÁNÍ A 
UŽÍVEJTE BONUSY !!! 

 



Středa 30.11. 
     
1/   0,3l Kuřecí vývar s masem, zeleninou a smaženým hráškem (1,3,9) 44,- 
2/   0,3l Frankfurtská polévka s párkem a bramborami (1,9) 44,-  
3/   150g Hovězí loupaná plec, žampionové ragú se smetanou, mačkané    
 brambory s pancetou (7,9)       158,- 
4/      150g Kuřecí prsíčko zapečené s gorgonzolou a sušenými rajčaty,  
 krémová omáčka, jasmínová rýže (7,9)     152,-  
5/   150g Sekaná pečeně, balená v anglické slanině, bramborová kaše, 
  coleslaw salát (1,3,7,9)        152,- 
6/   150g Vepřová panenka, medové jalapeňos papričky s cibulkou, silná  
 omáčka, bramborová kaše (7,9)      156,- 
7/   Insalata invernale, salátové listy, pečené brambory, pražená panceZa,   
 marinovaná červená řepa, cizrna, trhané kuřecí maso, farmářský  
 dresink, fornarinka (pizza chléb) (7)      152,- 
8/ Fusilli polo e crema di funghi, těstoviny ,šalotka, česnek, smetana,    
 krémové žampiony, petrželka, Grana Padano (1,3,7)   148,- 
9/ Pizza MargheriZa, rajčata San Marzano, Mozzarella, čerstvá bazalka,  
 olivový olej 1,7         140,- 
10/ Pizza ProsciuZo coZo, Rajčata San Marzano, mozzarella, šunka, A 1,7  
            145,- 
11/  Pizza Carabiniera, Rajčata San Marzano, Mozzarella, Česnek,  
 Olivy černé, Salám Ventricina Piccante A 1,7     150,- 

	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	 




Čtvrtek 1.12. 

1/   0,3l Hovězí vývar s masem, zeleninou a těstovinou (1,3,9) 44,- 
2/   0,3l Houbový krém s bylinkovými krutony (1,7,9) 44,-  
3/   Plněné bramborové knedlíky trhaným uzeným žebrem, kysané zelí,  
 smažená cibulka (1,3)        154,-  
4/   150g Vepřový pikantní guláš, relish z pečených paprik, bramboráčky  
 (1,3,9)          148,-  
5/   150g Šťavnatá vepřová pečeně, medová kukuřice s karotkou, silná  
 šťáva, bylinkový bulgur (7,9)        148,-  
6/   Široké nudle se švestkami, mákem a švestkovou omáčkou s rumem  
 (1,3,7) 142,- 
7/   RisoZo s hříbky a krůRm masem, šalotka, bílé víno, tymián, hříbky,  
 máslo, parmezán, krůR prsíčko (7,9)      152,- 
8/ Insalata invernale, salátové listy, pečené brambory, pražená panceZa,   
 marinovaná červená řepa, cizrna, trhané kuřecí maso, farmářský  
 dresink, fornarinka (pizza chléb) (7) 152,- 
9/ Pizza MargheriZa, rajčata San Marzano, Mozzarella, čerstvá bazalka,  
 olivový olej 1,7         140,- 
10/ Pizza ProsciuZo e funghi, Rajčata San Marzano, mozzarella, šunka, A 1,7  
            145,- 
11/  Pizza MaZeo, rajčata San Marzano, Mozzarella, dušená šunka, ventricina   
 salám, sázené vejce, Parmezán A 1,7      150,- 

OBJEDNÁVEJTE A PLAŤTE APLIKACÍ QERKO BEZ ČEKÁNÍ A 
UŽÍVEJTE BONUSY !!! 



Pátek 2.12. 

1/   0,3l Kuřecí vývar s masem, zeleninou a bulgurem (1,9) 44,- 
2/   0,3l Pikantní fazolová kovbojská polévka s klobásou (9) 44,-  
3/   150g Hovězí váleček na černém pivu, máslová zelenina, pečené  
 brambory s chedarem (7,9,12)       158,-  
4/   150g Kuřecí prsíčko v tandoori a jogurtu, máslová brokolice, jasmínová  
 rýže (6,7,9)          152,-  
5/   150g Smažený řízek z krůRch prsou, bramborová kaše, okurkový salát  
 (1,3,7)           154,-  
6/   150g Šťavnatá vepřová pečeně, máslová kukuřice, paprika, cibule, 

bramborová kaše, silná šťáva (9) 148,- 
7/   Penne ala gorgonzola e speck, těstoviny, gorgonzola, smetana,  
 tyrolský špek (1,3,7)        148,- 
8/ Insalata invernale, salátové listy, pečené brambory, pražená panceZa,   
 marinovaná červená řepa, cizrna, trhané kuřecí maso, farmářský  
 dresink, fornarinka (pizza chléb) (7) 152,- 
9/ Pizza MargheriZa, rajčata San Marzano, Mozzarella, čerstvá bazalka,  
 olivový olej 1,7         140,- 
10/ Pizza ProsciuZo coZo, Rajčata San Marzano, mozzarella, šunka, A 1,7  
            145,- 
11/  Pizza Diavola, Rajčata San Marzano, Mozzarella, Salamino Piccante - Italský  
 pikantní salám, Grano Padano 1,7      150,- 

OBJEDNÁVEJTE A PLAŤTE APLIKACÍ QERKO BEZ ČEKÁNÍ A 
UŽÍVEJTE BONUSY !!! 

	 	


