
Pondělí     24.  6.

198 Denní menu Polévka + Moravský vepřový vrabec, červené zelí, houskový knedlík 119,-Kč

0,25 l Slepičí vývar s řezanými nudlemi 35,-Kč

0,25 l Žampiónový krém 35,-Kč

150g Moravský vepřový vrabec s červeným zelím, houskový knedlík 101,-Kč

170g Krůtí steak s bazalkovou omáčkou a pařížskými brambůrky 114,-Kč

350g Zeleninová mísa se smaženými nugety z aljašské tresky s dipem 97,-Kč

 Úterý        25.  6.

199 Denní menu Polévka + Špikovaná hovězí kýta, vařený brambor, tatarská omáčka 119,-Kč

0,25 l Francouzská cibulačka se sýrem a krutónky 35,-Kč

0,25 l Selská bramboračka s houbami 35,-Kč

150g Špikovaná hovězí kýta s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou 101,-Kč

200g Provensálská kachní játra s jasmínovou rýží 104,-Kč

350g Marinované kuřecí paličky na ledovém salátu s chilli omáčkou 99,-Kč

  Středa      26.  6.

200 Denní menu Polévka + Vepřová roláda s novými brambůrky 119,-Kč

0,25 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 35,-Kč

0,25 l Hrachová polévka s chlebovými krutónky 35,-Kč

150g Vepřová roláda s novými brambůrky 101,-Kč

170g Pečená krůtí prsa s fazolkami a slaninkou 114,-Kč

100g Lososový hamburger s hranolky a rybí majonézou 99,-Kč

Čtvrtek      27.  6. 

201 Denní menu Polévka + Paprikový lusk v rajské omáčce s houskovým knedlíkem 119,-Kč

0,25 l Kuřecí vývar s řezanými nudlemi 35,-Kč

0,25 l Pórkový krém s krutónky 35,-Kč

1kus Paprikový lusk v rajské omáčce s houskovým knedlíkem 101,-Kč

240g Kuřecí stehno alá bažant s jasmínovou rýží 109,-Kč

350g Rýžové nudle s restovanou zeleninou a houbami shitake 97,-Kč

Pátek           28.  6. 

202 Denní menu Polévka + Smažený kuřecí řízek se šťouchanými brambory 119,-Kč

0,25 l Telecí vývar s písmenky 35,-Kč

0,25 l Valašská kyselica 35,-Kč

150g Smažený kuřecí řízek s bylinkovými šťouchanými brambory 101,-Kč

170g Irský uzený vepřový kotlet s jemnou čočkou a smaženou cibulkou 109,-Kč

350g Špenátové tagliatelle s artyčoky, drcenými rajčaty a bazalkou 97,-Kč

*Vyhrazujeme si právo na dílčí změnu v menu*


