
13.týden
MENU

PONDĚLÍ  27. 3.  2023
Selská  (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Zeleninový vývar s nudlemi (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Sojová směs s jarní zeleninou a dušenou rýží (3,6,9) 109 Kč
Kuřecí steak zapečený se šunkou a sýrem, bramborová kaše (1a,3,6,7,9) 129 Kč
Znojemská hovězí pečeně, houskové knedlíky (1a,3,7,9) 139 Kč
WOK-Španělská paella s mořskými plody a kuřecí paličkou (4,12) 139 Kč

ÚTERÝ  28. 3.  2023
Gulášová  (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Opečená jitrnice s houbovým kubou (1a,7,9) 109 Kč
Smažený karbanátek, bramborová kaše, kyselá okurka (1a,3,7,10) 119 Kč
Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky (1a,3,7,9) 139 Kč
GRIL-Palačinka s uzeným lososem a sýrem cottage (1a,3,4,7) 139 Kč

STŘEDA  29. 3.  2023
Hráškový krém s mátou a krutony (1a,7,9) *29 / 25 Kč
Hovězí vývar se zeleninou, masem a nudlemi (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Ovocné knedlíky s tvarohem (1a,3,7) 109 Kč
Záhorácký vepřový závitek, houskové knedlíky (1a,7,9,12) 129 Kč
Hovězí stroganov, dušená rýže (1a,7) 139 Kč
GRIL-Mexická Quesadilla s kuřecím masem a chilli zeleninou (1a,7) 129 Kč

ČTVRTEK  30. 3.  2023
Bílá zelná s houbami a bramborem (1a,6,7,12) *29 / 25 Kč
Drůbeží vývar s těstovinou a masem (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Bramborová lepenice s uzeným masem a smaženou cibulkou (7,12) 109 Kč
Kuřecí stehno na paprice, houskové knedlíky (1a,3,6,7,9) 119 Kč
Pečená krkovice s dušenou karotkou a vařeným bramborem (1a,7,9) 129 Kč
WOK-Špagety se špenátem a kuřecím masem, sypané sýrem (1a,3,6,7,9) 119 Kč

PÁTEK  31. 3.  2023
Bramboračka s houbami (1a,7,9) *29 / 25 Kč
Ovarová s kroupami (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Květákovo-mrkvové placičky, bramborová kaše (1a,3,7) 109 Kč
Drůbeží rizoto se zeleninou a sýrem, kyselá okurka (3,6,7,9) 109 Kč
Hanácký vepřový vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík (1a,3,6,7,12) 129 Kč
GRIL-Filírovaná kachní prsa na houbách, jasmínová rýže (1a,7) 149 Kč

* cena samostatné polévky bez hlavního jídla

  Bez lepku  Pálivé  Vege 
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