
8.týden
MENU

PONDĚLÍ  20. 2.  2023
Brokolicový krém s krutony (1a,6,7) *29 / 25 Kč
Hovězí vývar s masem a nudlemi (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Kuřecí stehno na divoko, houskový knedlík (1a,3,7) 119 Kč
Torteliny s vepřovým masem a sýrovou omáčkou (1a,3,7) 119 Kč
Krůtí soté se zeleninou a dušenou rýží (6,7,9) 119 Kč
GRIL-Palačinka s uzeným lososem, listovým špenátem a sýrem Philadelphia (1a,3,4,7) 139 Kč

ÚTERÝ  21. 2.  2023
Gulášová  (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Zeleninový vývar s nudlemi (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Smažený camembert s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (1a,3,6,7,10) 119 Kč
Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže (1a,3,7,9) 129 Kč
Zvěřinový guláš, houskové knedlíky (1a,3,6,7,12) 149 Kč
GRIL-Kuřecí steak 'Caprese', smažené hranolky (1a,3,6,7,9,10) 139 Kč

STŘEDA  22. 2.  2023
Kapustová s bramborem (1a,6,7,9) *29 / 25 Kč
Drůbeží vývar s rýží a hráškem (7,9) *29 / 25 Kč
Bramborové halušky s uzeným masem a kysaným zelím sypané jarní cibulkou (1a,7,9,12) 119 Kč
Kuřecí plátek na medu a chilli, zeleninový kus kus (3,6,9) 119 Kč
Kuřecí plátek na houbách s dušenou rýží (1a,3,6,7,9,10) 119 Kč
WOK-Asijské nudle 'Cho Mein' s hovězím masem (1a,3,6,7,9) 129 Kč

ČTVRTEK  23. 2.  2023
Čínská s kuřecím masem (3,6,9) *29 / 25 Kč
Cibulačka s vejcem (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Smažené tvarůžky, vařené brambory, tatarská omáčka (1a,3,7,9,10) 109 Kč
Boloňské špagety sypané sýrem (1a,3,7,9) 119 Kč
Vepřový perkelt s houskovým knedlíkem (1a,3,7,9) 129 Kč
GRIL-Steak z tuňáka s listovým špenátem a pečenými batáty (4,7) 159 Kč

PÁTEK  24. 2.  2023
Dršťková z hlívy ústřičné (1a,6,7,9) *29 / 25 Kč
Drůbeží kaldoun s masem a zeleninou (1a,3,6,7,9) *29 / 25 Kč
Plněná paprika hráškovými pepitkami, tomatová omáčka, šťouchané.brambory (1a,7,9,12) 119 Kč
Kuřecí plátek se zeleninovou cizrnou, dušená rýže (1a,6,7,9) 129 Kč
Hamburská vepřová plec, houskové knedlíky (1a,3,7,9,10) 139 Kč
WOK-Vepřové kung-pao, smažené hranolky (1a,3,5,6,7,9) 139 Kč

* cena samostatné polévky bez hlavního jídla

  Bez lepku  Pálivé  Vege 
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