
Pondělí      18.  2. 

198 Denní menu Polévka + Hovězí pečeně na slanině s houskovým knedlíkem 105,-Kč

0,25 l Kachní vývar s těstovinovou rýží 33,-Kč

0,25 l Hrachová polévka s párkem a krutónky 33,-Kč

150g Hovězí pečeně na slanině s houskovým knedlíkem 98,-Kč

170g Lázeňské krůtí kostky s penne 101,-Kč

350g Špagety s tuňákem, drcenými rajčaty a strouhanou mozzarellou 97,-Kč

 Úterý        19.  2.

199 Denní menu Polévka + Dušená vepřová plec s duo karotkou, vařený brambor 105,-Kč

0,25 l Uzený vývar s masem a kroupami 33,-Kč

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

150g Dušená vepřová plec s duo karotkou a vařeným bramborem 98,-Kč

350g Pečené kachní stehno s červeným zelím a špekovým knedlíkem 129,-Kč

350g Palačinky plněné listovým špenátem a kuřecím masem  97,-Kč

  Středa        20.  2.

200 Denní menu Polévka + Kuřecí alá čína s rýží basmati 105,-Kč

0,25 l Hovězí vývar s nudlemi 33,-Kč

0,25 l Fazolová polévka se slaninou 33,-Kč

150g Kuřecí alá čína s rýží basmati 99,-Kč

200g Vepřová panenka s pepřovou omáčkou a hranolky 119,-Kč

170g Jitrnice s lepencem a smaženou cibulkou 94,-Kč

Čtvrtek       21.  2.    

201 Denní menu Polévka + Svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem 105,-Kč

0,25 l Kuřecí vývar s kapáním 33,-Kč

0,25 l Dýňový krém s celozrnými krutónky 33,-Kč

150g Svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem speciál 99,-Kč

170g Krůtí steak zapečený nivou s farmářskými brambory 104,-Kč

100g Grilovaný camembert na salátovém lůžku s bylinkovou bagetkou 96,-Kč

Pátek          22.  2. 

202 Denní menu Polévka + Domácí čufty s jasmínovou rýží 105,-Kč

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

0,25 l Kapustová polévka s bramborem a slaninkou 33,-Kč

170g Domácí čufty s jasmínovou rýží 98,-Kč

170g Kuřecí smažený řízek se šťouchaným bramborem a čalamádou 104,-Kč

Grilovaný filet z ….? se zeleninovým salátem a celozrným toustem

*Vyhrazujeme si právo na dílčí změnu v menu*


