
49.týden
MENU

PONDĚLÍ  5.  12. 2022
Hovězí vývar s játrovou zavářkou (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Fazolová (1a,7,9) *29 / 25 Kč
Květákové kary, dušená rýže (5,6,8b) 99 Kč
Tortelliny s vepřovým masem a sýrovou omáčkou (1,3,7) 109 Kč
Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky (1a,3,7,9) 129 Kč
Wok - Kuřecí Kung Pao s dušenou rýží(BEZ LEPKU) (3,5,6,9) 129 Kč

ÚTERÝ  6.  12. 2022
Slepičí vývar s vaječným svítkem (1a,3) *29 / 25 Kč
Dršťková z hlívy ústřičné (1a,6,7,9) *29 / 25 Kč
Kuřecí plátek na paprice, houskové knedlíky (1a,3,6,7,9) 109 Kč
Vepřový prejt s kysaným zelím, vařené brambory (1a,3,7,12) 109 Kč
Hovězí stroganov, dušená rýže (1a,7) 129 Kč
Gril - Pljeskavica s pečeným bramborem a pikantním dipem (1a,3,10) 149 Kč
Kuřecí roláda se špenátem, vařený brambor (1a,3,9) 119 Kč

STŘEDA  7.  12. 2022
Zeleninový vývar s nudlemi (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Dýňový krém s krutony (1a,7,8,9) *29 / 25 Kč
Vepřový džuveč sypaný sýrem, kyselá okurka (7) 109 Kč
Kuřecí steak zapečený s broskví a sýrem, pečené brambory (1a,3,6,7,9,10) 119 Kč
Telecí guláš s dušenou rýží (1a,3,7) 139 Kč
Wok - Špagety aglio-olio peperoncino, parmazán (1a,3,7) 109 Kč

ČTVRTEK  8.  12. 2022
Krupicová s vejcem (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Dršťková z hlívy ustřičné (1a,3,7,9) *29 / 25 Kč
Bavorské vdolečky s povidlami, tvarohem a zakysanou smetanou (1a,3,7) 99 Kč
Zapečené francouzské brambory s uzeným masem (3,7,9) 99 Kč
Španělský ptáček, dušená rýže (1a,3,7,9,10) 139 Kč
Gril - Vepřová krkovice na grilu, šťouchané brambory, pepřová omáčka (7,9) 149 Kč

PÁTEK  9.  12. 2022
Cibulačka s krutony (1a,3,6,7,9,12)   *29 / 25 Kč
Mexická s asd asdas hovězím masem (1a)   *29 / 25 Kč
Vinná klobása, šťouchané brambory (1a,7) 109 Kč
Cikánská hovězí pečeně, houskové knedlíky (1a,3,7,9) 119 Kč
Hermelín se šunkou pečený v listovém těstě, brusinky, brambory pečené (1a,3,7,9)   119 Kč
Gril - Těstoviny s vegie kuličkami a rajčatovou omáčkou (1a,3,6,7,9,10,11,12) 129 Kč

* cena samostatné polévky bez hlavního jídla
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