
Pondělí       17.  9.

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

0,25 l Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi 33,-Kč

0,25 l Zelná polévka s klobásou 33,-Kč

350g Zapečené těstoviny s uzeným masem a okurkou 96,-Kč

170g Vepřová panenka se slaninou na zeleném pepři s hranolky 104,-Kč

350g Zeleninový salát se surimi tyčinkami s krabí příchuti a toustíky 94,-Kč

 Úterý        18.  9.

199 Denní menu Polévka + Vepřová plec na šumavských houbách s jasmínovou rýží 105,-Kč

0,25 l Slepičí vývar s řezanými nudlemi 33,-Kč

0,25 l Zeleninová bílá polévka 33,-Kč

150g Vepřová plec na šumavských houbách s jasmínovou rýží 96,-Kč

350g Pečené kachní stehno s červeným zelím a houskovými knedlíky 109,-Kč

3 ks Palačinky se třemi druhy sýrů  94,-Kč

  Středa        19.  9.

200 Denní menu Polévka + Čevabčiči s vařenými brambory a oblohou 105,-Kč

0,25 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 33,-Kč

0,25 l Gulášová polévka 33,-Kč

150g Čevabčiči s vařenými brambory a oblohou 96-Kč

200g Krůtí závitek se sýrovou omáčkou a vřeteny 98,-Kč

350g Zeleninový salát s grilovaným hermelínem a bagetkou 95,-Kč

Čtvrtek      20.  9.     

201 Denní menu Polévka + Hovězí pečeně s koprovou omáčkou, houskový knedlík 105,-Kč

0,25 l Drůbeží vývar s nudlemi 33,-Kč

0,25 l Žampiónový krém 33,-Kč

150g Hovězí pečeně s koprovou omáčkou, houskový knedlík speciál 97,-Kč

150g Bramborák s uzeným masem a zelím (cmunda po kaplicku) 98,-Kč

350g Pečená paprika plněná divokou rýží a zeleninou 94,-Kč

Pátek           21.  9.

202 Denní menu Polévka + Kuřecí řízek se šťouchanými brambory a okurkou 105,-Kč

0,25 l Hovězí vývar s kapáním 33,-Kč

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

150g Kuřecí řízek se šťouchanými brambory a okurkou 97,-Kč

150g Špagety s mletým masem, drcenými rajčaty a italským sýrem 96,-Kč

350g Čočka na kyselo s párečkem a smaženou cibulkou 94,-Kč

*Vyhrazujeme si právo na dílčí změnu v menu*

200g Vepřová pikantní pánev 155,-Kč

140g Smažený sýr s vařenými brambory a tatarskou omáčkou 155,-Kč

200g Vepřový steak s pepřovým přelivem a opečeným bramborem 195,-Kč

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


