
Pondělí    16.  7.

198 Denní menu Polévka + Zapečené těstoviny s uzeným masem, čalamáda 105,-Kč

0,25 l Kuřecí vývar s bylinkovým kapáním 33,-Kč

0,25 l Květáková polévka s vejcem 33,-Kč

350g Zapečené těstoviny s uzeným masem, čalamáda 95,-Kč

200g Kuřecí jatýrka na slanině s jasmínovou rýží 97,-Kč

150g Zeleninový špíz se sýrovou omáčkou a brambůrky 94,-Kč

 Úterý        17.  7.

199 Denní menu Polévka + Masové kuličky v rajské omáčce s houskovým knedlíkem 105,-Kč

0,25 l Hovězí vývar s nudlemi 33,-Kč

0,25 l Fazolová polévka 33,-Kč

150g Masové kuličky v rajské omáčce s houskovým knedlíkem (rýží) 96-Kč

170g Pečené vepřové karé s mexickým vejcem a hranolky 99,-Kč

350g Restované rýžové nudle se zeleninou a houbami shitake 95,-Kč

  Středa     18.  7.

200 Denní menu Polévka + Kuřecí stehno po srbsku s jasmínovou rýží 105,-Kč

0,25 l Vývar z kohoutka s masem a zeleninou 33,-Kč

0,25 l Dýňová polévka s kokosovým mlékem 33,-Kč

270g Kuřecí stehno po srbsku s jasmínovou rýží 96-Kč

150g Pečená telecí plec s baby karotkou a vařeným bramborem 99,-Kč

350g Penne s tuňákem a sušenými rajčaty sypané parmazánem 99,-Kč

Čtvrtek     19.  7.  

201 Denní menu Polévka + Debrecínský vepřový guláš s houskovým knedlíkem 105,-Kč

0,25 l Telecí vývar s celestýnskými nudlemi 33,-Kč

0,25 l Italská čočková polévka s olivami 33,-Kč

150g Debrecínský vepřový guláš s houskovým knedlíkem 96,-Kč

300g Hovězí žebra na červeném víně se šťouchanými brambory 101,-Kč

350g Špenátové lasagne s mozzarellou 93,-Kč

Pátek     20.  7.     

202 Denní menu Polévka + Holandský smažený řízek s bramborovou kaší, okurka 105,-Kč

0,25 l Slepičí vývar s nudlemi 33,-Kč

0,25 l Brokolicový krém s krutónky 33,-Kč

150g Holandský smažený řízek s bramborovou kaší a okurkou 95,-Kč

150g Kuřecí ragú s jasmínovou rýží 97,-Kč

4 ks Lívance s borůvkovým přelivem a tvarohem 93,-Kč

Na objednávku: 

120g Smažený sýr s vařenými brambory a tatarskou omáčkou                                135,-Kč

200g Vepřový steak s brusinkovým přelivem a americkými brambory                             195,-Kč

200g Kuřecí medailonky na žampiónech s jasmínovou rýží                                      175,-Kč

350g Slaninová pánev (opečené brambory, slanina, niva, sázené vejce) 129,-Kč

*Vyhrazujeme si právo na dílčí změnu v menu*


