
10.týden
MENU

PONDĚLÍ  6.  3.  2023
Kuřecí vývar s jarní zeleninou (3,6,9) *29 / 25 Kč
Boršč s klobásou (1a,7,9,12) *29 / 25 Kč
Alpský knedlík s vanilkovou omáčkou (1a,3,7) 109 Kč
Drůbeží rizoto se zeleninou a kyselou okurkou, sypané sýrem (3,6,7,9) 109 Kč
Hovězí maso s dušeným špenátem a houskové knedlíky (1b,7) 139 Kč
GRIL-Kuřecí gyros s pita chlebem, hranolky, rajčatový salát (1a,3,6,7,9,10) 149 Kč

ÚTERÝ  7.  3.  2023
Minestrone (1a,7,9,11) *29 / 25 Kč
Gulášová  (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Kuřecí plátek na medu, bramborová kaše (3,6,9) 129 Kč
Cmunda po kaplicku s uzeným masem (1a,3,12) 129 Kč
Hovězí stroganoff s dušenou rýží (1a,7,9) 139 Kč
GRIL-Palačinky s jahodami, šlehačkou a čokoládou (1a,3,7) 99 Kč

STŘEDA  8.  3.  2023
Hovězí vývar se zeleninou a kapáním (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Hrachová s uzeninou (1a,6,7,9) *29 / 25 Kč
Salát caesar s kuřecím masem a krutony (1a,3,7,10,12) 119 Kč
Nudličky z vepřových jater na cibulce, pórková rýže (1a,7,9) 109 Kč
Sekaná pečeně s bramborovou kaší a kyselou okurkou (1a,3,7,10) 119 Kč
Fish and Chips s remuládou (1a,3,4,7,10) 129 Kč

ČTVRTEK  9.  3.  2023
Drůbeží vývar se zeleninou a rýží (7,9) *29 / 25 Kč
Selská s houbami (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Treska zapečená s rajčaty a sýrem, kari kus kus (4,7) 119 Kč
Segedínský guláš 'speciál', houskové knedlíky (1a,3,7,9) 129 Kč
Pečené kachní stehno se zelím a variací knedlíků (1a,3,12) 199 Kč
Řepná palačinka s kozím sýrem a ořechy (3,7,8c,12) 119 Kč
Kuřecí roláda sous-vide, vařený brambor (1a,3,7,9) 119 Kč

PÁTEK  10. 3.  2023
Hovězí vývar s kapustou a masem (6,9) *29 / 25 Kč
Jihočeská kulajda (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Zeleninové lečo s klobásou, vařené brambory (3,7) 109 Kč
Kuřecí maso po indicku se zeleninou a jasmínovou rýží (7,8b) 129 Kč
Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem a brusinkami (1a,3,7,9) 139 Kč
Grilovaný camembert a s brusinkovou omáčkou, hranolky (7) 119 Kč
Kuřecí stripsy, hranolky (1a,3,7,9) 119 Kč

* cena samostatné polévky bez hlavního jídla
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