
Pondělí 16.10.2017

Fazolová polévka se zeleninou a klobásou (1, 7, 9)  28,00 Kč 
č. 1. Sýrové smaženky, bramborová kaše (1, 3, 7)  75,00 Kč 
č. 4. Masové kuličky na zeleninovém salátu s fazolkami a sweet chilli dipem, toast (1, 3, 7)  85,00 Kč 
č. 5. Kuřecí nudličky s teriyaki omáčkou, dušená rýže (6, 12)  85,00 Kč 
č. 6.  95,00 Kč 

MENU Fazolová polévka se zeleninou a klobásou (1, 7, 9)
*zvýhodněné* Masové kuličky na zeleninovém salátu s fazolkami a sweet chilli dipem, toast (1, 3, 7)

Bavorský vdolek (1, 3, 7)  99,00 Kč 

Úterý 17.10.2017

Kulajda s křepelčím vejcem a houbami (1, 3, 7)  28,00 Kč 
č. 1. Salát s kozím sýrem, rukolou, hruškami a granátovým jablkem, bageta (1, 3, 7)  75,00 Kč 
č. 4. Bramborák plněný uzeným masem a dušeným zelím (1, 3, 7)  85,00 Kč 
č. 5. Kuře s celerovou omáčkou, bylinkové knedlíky (1, 3, 7, 9)  85,00 Kč 
č. 6.  95,00 Kč 

MENU Kulajda s křepelčím vejcem a houbami (1, 3, 7)
*zvýhodněné* Bramborák plněný uzeným masem a dušeným zelím (1, 3, 7)

Listové těsto plněné krémem z bílků (1, 3, 7)  99,00 Kč 

Středa 18.10.2017

Žampionový krém (7)  28,00 Kč 
č. 1. Brambory zapečené s brokolicí a sýrem (7)  75,00 Kč 
č. 4. Pikantní vepřové kousky s kukuřičnými plackami (1, 3)  85,00 Kč 
č. 5. Restované vepřové játra, dušená rýže (6)  85,00 Kč 
č. 6. Kuřecí prsa balená v listovém těstě, šťouchané brambory (1, 3)  95,00 Kč 

MENU Žampionový krém (7)
*zvýhodněné* Pikantní vepřové kousky s kukuřičnými plackami (1, 3)

Tvarohový dezert s malinami (7)  99,00 Kč 

Čtvrtek 19.10.2017

Kuřecí vývar s krupicí a vejcem (1, 3, 9)  28,00 Kč 
č. 1. Špagety s mozzarellou, rajčaty a bazalkou (1, 3, 7)  75,00 Kč 
č. 4. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem a zelím (1, 3)  85,00 Kč 
č. 5. Vepřový kotlet na houbách, dušená rýže (1)  85,00 Kč 
č. 6. Kuřecí prsa balená v sezamovém těstíčku, bramborová kaše (1, 3, 7, 11)  95,00 Kč 

MENU Kuřecí vývar s krupicí a vejcem (1, 3, 9)
*zvýhodněné* Bramborové knedlíky plněné uzeným masem a zelím (1, 3)

 99,00 Kč 

Pátek 20.10.2017

Kukuřičná polévka s kapii a bylinkami (7)  28,00 Kč 
č. 1. Zeleninový závin s koprovým dipem (1, 3, 7)  75,00 Kč 
č. 4. Kuřecí stehenní steak na kroupovém rizotu s houbami (1, 7)  85,00 Kč 
č. 5. Bramborové noky s vepřovým masem v sýrové omáčce (1, 3, 7)  85,00 Kč 

č. 6. Pivovarský hovězí guláš s vařeným vejcem a pečeným parkem, houskové knedlíky (1, 3, 7)  95,00 Kč 

MENU Kukuřičná polévka s kapii a bylinkami (7)
*zvýhodněné* Kuřecí stehenní steak na kroupovém rizotu s houbami (1, 7)

Salát z čínského zelí a kapii  99,00 Kč 

!!! Informace o alergenech u obsluhy – Změna menu vyhrazena !!!

Polévka:   

Flank steak s omáčkou z pečených paprik, grilovaná polenta (7)

Polévka:   

Risotto ai frutti di mare (2, 4, 7)

Polévka:   

Polévka:   

Mrkvovo-švestkový perník (1, 3, 7)

Polévka:   


	Kdykoli

