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                                     Polední menu 11.12. – 15.12.2017, podáváme od 11:00h do 15:00h 
               

 PONDĚLÍ 11.12.      
 0,2l    Fazolová polévka s klobáskou (1,9) 

A) 150g    Pečený vepřový vrabec, dušený špenát, vařené brambory (1,3,7)  120 Kč 

B) 150g    Steak z vepřové kotlety, zeleninové ratatouille, pečené  
             brambory s rozmarýnem     140 Kč 

C) 200g    Linguine s omáčkou z pečeného česneku a parmazánu,  
             bazalkové pesto (1,3,7,8)     130 Kč 

D) 250g    Salát z cukety a okurky se sušenými rajčaty a restovaným  
             tuňákem, bagetka (1,4)      145 Kč 

ÚTERÝ 12.12. 

 0,2l   Krupicová polévka s vejcem a mrkví (1,3,9) 

A) 150g    Roláda z vykostěného kuřete s masovou fáší, dušená rýže  
                      se žampiony (1,3,7)      130 Kč 

B) 150g    Hovězí burger s červenou cibulí, rajčaty, BBQ omáčkou  
                                      a steakovými hranolkami (1,3,7,11)    145 Kč 

C) 200g    Penne se sušenými rajčaty, rukolou a česnekem, parmazán (1,3,7) 120 Kč 

D) 250g    Zeleninový salát s pečeným kuřetem, avokádem, rajčaty,  
                                      jogurtovým dresinkem a krutony (1,7,11)    130 Kč 

STŘEDA 13.12. 

 0,2l   Česnekový krém s chlebovými krutony (1,7,11) 

A) 150g    Čevapčiči s hořčicí a cibulí, pečené brambory, tatarská  
                                      omáčka (3,7,10)       120 Kč 

B) 150g    Pečená vepřová krkovička na černém pivě se zeleninou,  
            bramborová kaše s křenem (1,7,9)    130 Kč 

C) 200g    Tagliatelle s brokolicí, kousky tuňáka a rukolou (1,3,4)  140 Kč 

D) 250g    Směs listových salátů s hruškami, parmskou šunkou a praženými   
                                      slunečnicovými semínky, bagetka (1,10)    140 Kč 

ČTVRTEK 14.12. 

 0,2l    Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi a zeleninou (1,3,9)  

A) 150g    Hovězí burgundská pečeně, šalotkové trojhránky (1,7,9)  135 Kč 

B) 150g    Tortilla wrap s kuřecím masem, zeleninou a pikantním  
             dresinkem, hranolky (1,7,10)     135 Kč 

C) 200g    Penne alla arrabiata s parmazánem (1,3,7)   125 Kč 

D) 250g    Zeleninový salát s čočkou beluga, pikantním dresinkem  
             a grilovaným sýrem halloumi, bagetka (1,7)   130 Kč 

PÁTEK 15.12. (otevřeno do 14:00) 

0,2l    Bramborový krém s hlívou ústřičnou (1,7,9)  

A) 150g    Uzený hovězí jazyk s křenovou omáčkou a houskovými  
             knedlíky (1,3,7)      125 Kč 

B) 150g    Medailonky z krůtích prsíček, dušená kukuřice s medem a chilli,  
             pečená brambora s creme fraiche (7)    140 Kč 

C) 200g    Lasagne s listovým špenátem, smetanou a kuřecím masem (1,3,7) 140 Kč 

D) 250g    Salát z červeného zelí s restovanými žampiony, mrkví  
             a sýrem cottage, bagetka (1,7)     135 Kč 
 


