
 

 Polední nabídka  
 Pondělí 27.3.   

1/ 0,3l Kuřecí vývar s masem, zeleninou a těstovinou (1,3,9) 44,- 
2/ 0,3l PasAňákový krém s limetkou a pažitkou 44,- 
3/ 150g Hovězí po Burgundsku, mačkané brambory, garnish ze žampionů, 

perlových cibulek a slaniny (7,12)      165,- 
4/ 150g Vepřové nudličky, fazolky se slaninou, marsala omáčka, beluga  
 čočka (9,12)          155,- 
5/ 150g KrůV prso marinované v libečku, krémová omáčka,     
 kuskus s grilovanou zeleninou (1,7,9) 162,- 
6/ 150g Smažení kuřecí rarášci v pikantním těsVčku, pečené kořeněné 
 brambory, dip z modrého sýru (1,3,6,7)  158,- 
7/ Penne funghi e panceZa, žampiony, panceZa, smetana, česnek,  
 parmezán, petrželka (1,3,7)       152,-   
8/ Cobb salát, salátové listy, avokádo, rajčata, slanina, modrý sýr, vejce,  
 kuřecí maso, pažitka, šalotkový dresink, pizza chléb (1,3,7) 158,- 
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  
            150,-  
11/ Pizza Mimosa, smetana, mozzarella, šunka, kukuřice, bazalka, olivový  
 olej  A 1,7,8          155,- 

	 	 	 	 	 	 




Úterý 28.3.   

1/ 0,3l Hovězí vývar s masem, zeleninou a bulgurem (1,9) 44,- 
2/ 0,3l Minestrone s bazalkovým pestem a parmezánem (7,9) 44,- 
3/ 150g KrůV kousky, zázvorovo limetková omáčka, karotka, zelené  
 fazolky, červené zelí, jasmínová rýže (6,9,11)    162,- 
4/ 150g Houbový vrabci z vepřové plece, bramborové noky smažené na  
 sádle (1,3,9)          155,- 
5/ 150g Šťavnatá vepřová pečeně, zapečené brambory s čedarem,  
 restované jalapeňos papričky s cibulkou, silná šťáva (7,9,10) 155,- 
6/ 150g Kuřecí prsíčko, zapečené slaninou a uzeným sýrem Scamorzza,  
 hranolky, BBQ majonéza (1,3,7) 158,- 
7/ Fusilli all arrabiata s kousky vepřové panenky, rajčatová omáčka, chilli,   
 česnek, vepřová panenka, petrželka, parmezán (1,3,7)   152,- 
8/ Cobb salát, salátové listy, avokádo, rajčata, slanina, modrý sýr, vejce,  
 kuřecí maso, pažitka, šalotkový dresink, pizza chléb (1,3,7) 158,-  
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  
            150,-  
11/ Pizza Salumi italiani, Rajčata San Marzano, Mozzarella, Ventricina  
 Piccante, Salamino Piccante, PanceZa, Milano salám  A 1,7,8  155,- 
  

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

 



Středa 29.3. 
     
1/   0,3l Kuřecí vývar s masem, zeleninou a rýží (1,9) 44,- 
2/   0,3l Hráškový krém s máslovými krutony (1,7,9) 44,-  
3/   150g Hovězí loupaná plec v česnekové omáčce, smažená vídeňská  
 cibulka, mačkané brambory s parmezánem (1,7,9,12)   165,- 
4/      150g Marinované krůV prsíčko, zeleninová caponata, silná šťáva,  
 rajčatová tarhoňa (1,7) 162,-  
5/   150g Grilovaná panenka, lanýžová omáčka, krémové žampiony s  
 červenou cibulí, jasmínová rýže (7,9)      162,- 
6/   180g Švédské masové kuličky ve smetanové omáčce, brusinky,  
 smažené hranolky (1,3,7,9) 155,- 
7/   Mezze maniche gorgonzola e noci, penne, gorgonzola, smetana,  
 oříšky, tymián, parmezán (1,3,7) 152,- 
8/ Cobb salát, salátové listy, avokádo, rajčata, slanina, modrý sýr, vejce,  
 kuřecí maso, pažitka, šalotkový dresink, pizza chléb (1,3,7) 158,-  
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  
            150,- 
11/  Pizza Capricciosa, Rajčata San Marzano, mozzarella, šunka,     
 žampiony, olivy, artyčoky A 1,7       155,- 

	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	 




Čtvrtek 30.3. 

1/   0,3l Hovězí vývar s masem, zeleninou a hráškovým svítkem (1,3,7,9) 44,- 
2/   0,3l Krémová polévka z červené řepy s nočkem zakysané smetany  
 (7,9) 44,-  
3/   150g Kuřecí prsíčko zapečené s mozzarellou, krémová omáčka s  
 parmskou šunkou a šalvějí, bramborový graAn (1,7,9) 158,-  
4/   150g Vepřová pečeně s omáčkou z pečených rajčat a paprik s koňakem  
 a limetkou, smažená rýže nasi goreng (4,5,6,9,11) 155,-  
5/   Čočka na kyselo se sázeným vejcem a grilovanou klobáskou Šuhajkou, 
 smažená cibulka (1,3,7) 158,-  
6/   180g Bifečky z mletého hovězího a vepřového masa, marmeláda z  
 červené cibule, máslový hrášek, bramborová kaše (1,3,7)  155,- 
7/   Papardelle Bolognese, těstoviny, boloňské ragú, parmezán (1,3,7) 152,- 
8/ Cobb salát, salátové listy, avokádo, rajčata, slanina, modrý sýr, vejce,  
 kuřecí maso, pažitka, šalotkový dresink, pizza chléb (1,3,7) 158,- 
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  
            150,- 
11/  Pizza MaZeo, rajčata San Marzano, Mozzarella, dušená šunka, ventricina   
 salám, sázené vejce, Parmezán A 1,7      155,- 

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



Pátek 31.3. 

1/   0,3l Kuřecí vývar s masem, zeleninou a celestýnskými nudlemi (1,3) 44,- 
2/   0,3l Karotkový krém se zázvorem, pečená pikantní cizrna (7,9) 44,-  
3/   150g Grilovaná vepřová krkovička, paprika, cibule, česnek, kyselá  
 okurka, silná šťáva, slaninová omáčka, pečené brambory (3,6,7,9,10) 165,-  
4/   150g Sekaná pečeně, grilovaná cibule, sázené vejce, silná šťáva,  
 bramborová kaše (1,3,7) 155,-  
5/   150g Toskánské kuře v krémové omáčce s listovým špenátem,  
 parmezánem a cherry rajčátky, pečená tarhoňa (1,3,7) 158,-   
6/   150g SAr-fry krůV nudličky, karotka, brokolice, zelená paprika, cibule,  
 sojová omáčka, česnek, zázvor, jasmínová rýže (1) 162,- 
7/   Spaghei aglio, olio, peperoncinou s filírovanou panenkou a  
 parmezánem (1,7)         152,- 
8/ Cobb salát, salátové listy, avokádo, rajčata, slanina, modrý sýr, vejce,  
 kuřecí maso, pažitka, šalotkový dresink, pizza chléb (1,3,7) 158,- 
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  
            150,- 
11/  Pizza Diavola, Rajčata San Marzano, Mozzarella, Salamino Piccante - Italský  
 pikantní salám, Grano Padano 1,7      155,- 

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

	 	


