
Pondělí    5.  12.

198 Denní menu Polévka + Pečené kuřecí stehno alá bažant s vařenými brambory 149,-Kč

0,33 l Slepičí vývar s masem a nudlemi 44,-Kč

0,33 l Bramboračka 44,-Kč

240g Pečené kuřecí stehno alá bažant s vařenými brambory 129,-Kč

150g Vepřový steak se sýrovou omáčkou s jasmínovou rýží 139,-Kč

350g Domácí houskové knedíky s vejci, rajčatový salát 117,-Kč

 Úterý        6.  12.

199 Denní menu Polévka + Čevabčiči se šťouchanými máslovými brambory, obloha 149,-Kč

0,33l Telecí vývar s drobením 44,-Kč

0,33 l Uzený vývar s masem a rýží 44,-Kč

150g Čevabčiči se šťouchanými máslovými brambory, obloha 129,-Kč

150g Kuřecí steak s hranolky 139,-Kč

200g Masová roláda v listovém těstě se salátem 127,-Kč

  Středa      7.  12.

200 Denní menu Polévka + Smažený květák s vařenými brambory a tatarskou omáčkou 149,-Kč

0,33 l Hovězí vývar s knedlíčky 44,-Kč

0,33 l Dýňový krém s krutónky 44,-Kč

150g Smažený květák s vařenými brambory a tatarskou omáčkou 127,-Kč

150g Hovězí stroganov s jasmínovou rýží 131,-Kč

350g Bramborové noky se špenátem a uzeným masem 127,-Kč

Čtvrtek       8.  12.

201 Denní menu Polévka + Pečená krkovice s červeným zelím a houskovými knedlíky 149,-Kč

0,33 l Kuřecí vývar s masem a nudlemi 44,-Kč

0,33l Čočková polévka s párečkem 44,-Kč

150g Pečená krkovice s červeným zelím a houskovými knedlíky 129,-Kč

200g Vepřová játra na roštu s hranolky a tatarskou omáčkou 133,-Kč

350g Lasagne s hovězím masem, špenátem a mozzarellou 137,-Kč

Pátek     9.  12.

202 Denní menu Polévka + Smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem, citrón 149,-Kč

0,33 l Hovězí vývar s knedlíčky 44,-Kč

0,33 l Cibulová polévka s krutónky 44,-Kč

150g Smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem, citrón 131,-Kč

150g Vepřový steak s chřestem a americkým bramborem 139,-Kč

2ks Bavorské vdolky s tvarohem, domácí zavařeninou a šlehačkou 117,-Kč

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

*Vyhrazujeme si právo na dílčí změnu v menu*


