
51.týden
MENU

PONDĚLÍ  19. 12. 2022
Kuřecí vývar s nudlemi a masem (1a,3,6,9) *29 / 25 Kč
Kapustová s uzeninou a bramborem (1a,6,7,9) *29 / 25 Kč
Houbový kuba, kyselá okurka (1a,7,9) 99 Kč
Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky (1a,3,7,9) 129 Kč
Telecí maso po burgundsku, bramborová kaše (1a,7,9,12) 139 Kč
Špagety se špenátem a slaninou, sypané parmezánem (1a,3,7) 109 Kč

ÚTERÝ  20. 12. 2022
Zeleninový vývar s nudlemi (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Gulášová polévka (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Buřty na černém pivu, pečivo (1a,3,6) 99 Kč
Vepřové maso na kmíně, houskové knedlíky (1a,3,7,9) 119 Kč
Pikantní kuřecí plátek na medu a chilli, štouchané brambory s cibulkou (3,6,9) 119 Kč
GRIL-Steak z tuňáka na grilu, grilované tomaty a pečené batáty (4,7)  159 Kč

STŘEDA  21. 12. 2022
Krupicová s vejcem a zeleninou (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Brokolicový krém s krutony (1a,6,9) *29 / 25 Kč
Bramborové halušky se zelím a uzeným masem (1a,3,7,9,12) 109 Kč
Kuřecí stehno s houbovou nádivkou, bramborová kaše (1a,3,7) 119 Kč
Telecí maso na česneku, špenát, houskové knedlíky (1a,3,7,9) 139 Kč
WOK-Thajské kari s krůtím masem a jasmínovou rýží (1a,3,6,7,8,9,10) 129 Kč

ČTVRTEK  22. 12. 2022
Hovězí vývar s masem a nudlemi (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Rybí s opečenou houskou (4,7,9,12) *29 / 25 Kč
Smažený kapr s bramborovým salátem a citrónem (1a,3,4,7) 119 Kč
Smažený kuřecí řízek, bramborový salát (1a,3,7,10,12) 119 Kč
Pražská hovězí pečeně, houskové knedlíky (1a,3,7,9) 119 Kč
GRIL-Steak z vepřové krkovice, pepřová omáčka, hranolky (1a,7,9) 129 Kč

PÁTEK  23. 12. 2022
Drůbeží vývar s rýží a hráškem (3,6,9) *29 / 25 Kč
Tomatová s těstovinou () *29 / 25 Kč
Bramborové šišky s mákem a cukrem (1a,3,7) 99 Kč
Vepřové soté se zeleninou a dušenou rýží (6) 119 Kč
Kuřecí steak Caprese, pečené bramborové plátky (1a,3,6,7,9,10) 129 Kč
WOK-Bramborové noky s kuřecím masem, slaninou a smetanovou omáčkou (1,7) 129 Kč

* cena samostatné polévky bez hlavního jídla

  Bez lepku  Pálivé  Vege 

   Naskenujte QR kód a navštivte náš web


