
Pondělí    8.  8.

198 Denní menu Polévka + Smažený květák s vařenými brambory, tatarská omáčka 149,-Kč

0,33 l Hovězí vývar s masem a nudlemi 37,-Kč

0,33 l Čočková polévka s uzeninou 37,-Kč

150g Smažený květák s vařenými brambory, tatarská omáčka 123,-Kč

150g Vepřový plátek po srbsku s jasmínovou rýží 127,-Kč

300g Marinovaná kuřecí křidélka se zeleninovým salátem a bagetkou 125,-Kč

 Úterý        9.  8.

199 Denní menu Polévka + Hovězí pečeně na česneku se špenátem, bramborový knedlík 149,-Kč

0,33l Slepičí vývar s masem a kapáním 37,-Kč

0,33 l Cibulový krém s krutónky 37,-Kč

150g Hovězí pečeně na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem 129,-Kč

150g Vepřové karé se žampiónovým přelivem a hranolky 139,-Kč

150g Fish & chips s pikantním dipem 127,-Kč

  Středa      10.  8.

200 Denní menu Polévka + Holandský řízek s bramborovou kaší a okurkou 149,-Kč

0,33 l Hovězí vývar s drobením 37,-Kč

0,33 l Hrášková polévka 37,-Kč

150g Holandský řízek s bramborovou kaší a okurkou 125,-Kč

150g Kuřecí směs s jasmínovou rýží 131,-Kč

150g Masová roláda s jarním salátkem a bagetkou 123,-Kč

Čtvrtek       11.  8.

201 Denní menu Polévka+ Segedínský guláš s houskovými knedlíky 149,-Kč

0,33 l Česnečka s krutónky 37,-Kč

0,33l Pórková polévka s vejcem 37,-Kč

150g Segedínský guláš s houskovými knedlíky 125,-Kč

150g Krůtí ražniči se slaninou, opečenými brambory a dipem 137,-Kč

160g Zeleninové řízečky s vařenými brambory a tatarskou omáčkou 125,-Kč

Pátek     12.  8.

202 Denní menu Polévka + Smažený vepřový řízek se štouchanými brambory, citrón 149,-Kč

0,33 l Hovězí vývar s masem a nudlemi 37,-Kč

0,33 l Zelná polévka s párečkem 37,-Kč

150g Smažený vepřový řízek se štouchanými brambory, citrón 127,-Kč

150g Kuřecí steak v bramboráku s kysaným zelím 133,-Kč

350g Meruňkové knedlíky s tvarohem a meruňkovým přelivem 111,-Kč

1ks Každý den zákusek jako sladká tečka dle denní nabídky  25,-Kč

*Vyhrazujeme si právo na dílčí změnu v menu*


