
12.týden
MENU

PONDĚLÍ  20. 3.  2023
Rybí Bouillabaisse (4) *29 / 25 Kč
Hovězí vývar s masem a těstovinou (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Hovězí pečeně po cikánsku, houskové knedlíky (1a,3,7,9) 139 Kč
Smažené kuřecí stripsy, vařené brambory a pikantní majonéza (1a,3,7,9,10) 119 Kč
Zeleninové rizoto sypané sýrem (7,9) 109 Kč
GRIL-Vepřová játra po anglicku, smažené hranolky, tatarská omáčka (1a,3,6,7,9,10) 129 Kč
Buřt guláš, pečivo (1a,3,7,9) 99 Kč

ÚTERÝ  21. 3.  2023
Frankfurtská s párkem a bramborem (1a,6,7,9) *29 / 25 Kč
Zeleninový vývar s kapáním (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky (1a,3,7,9) 139 Kč
Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka (1a,3,6,7,9) 109 Kč
Steak z kuřecího stehna s dijonskou omáčkou, pečené grenaille (1a,7,10,12) 119 Kč
WOK-Špagety Arrabiata (1a,3,7) 119 Kč

STŘEDA  22. 3.  2023
Gulášová  (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Hovězí vývar s krupicí a vejcem (3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Španělský ptáček s jasmínovou rýží/houskový knedlík (1a,3,7,9,10) 149 Kč
Kuřecí stehno ala bažant, zeleninový bulgur (1a) 129 Kč
Smažená niva s vařeným bramborem, tatarská omáčka (1a,3,6,7,10) 119 Kč
GRIL-Grilovaný steak z tuňáka, pečené batáty a listový špenát (4) 159 Kč

ČTVRTEK  23. 3.  2023
Mexická  (1a) *29 / 25 Kč
Cibulačka s vejcem (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Vepřový perkelt, houskové knedlíky (1a,3,7) 129 Kč
Uzená krkovice s hrachovou kaší a smaženou cibulkou (1a) 119 Kč
Smažené olomoucké tvarůžky, vařené brambory, tatarská omáčka (1a,3,6,7,10) 119 Kč
WOK-Dýňové krémové rizoto sypané parmezánem (1a,3,7) 119 Kč

PÁTEK  24. 3.  2023
Italská s těstovinou (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Kuřecí nudličky se zeleninou a dušenou rýží (6,7,9) 119 Kč
Smažený holandský řízek, bramborová kaše, kyselá okurka (1a,3,7) 119 Kč
Fazolky na kyselo s vařeným vejcem a bramborem (1a,3,7) 109 Kč
WOK-Vietnamské vepřové Bún Chá s rýžovými nudlemi (1a,3,6,7,9,10,11) 139 Kč

* cena samostatné polévky bez hlavního jídla

  Bez lepku  Pálivé  Vege 

   Naskenujte QR kód a navštivte náš web


