
Pondělí 11.12.2017

Hrášková krémová polévka se slaninovým chipsem a bylinkovými krutony (1, 3, 7)  28,00 Kč 
č. 1. Ricottové noky s listovým špenátem na rajčatovém pyré, hoblinky parmazánu (1, 3, 7)  75,00 Kč 
č. 4. Kuřecí samuraj, dušená rýže (6)  85,00 Kč 
č. 5. Tagliatelle se slaninou a houbami ve smetanové omáčce, parmazán (1, 3, 7)  85,00 Kč 
č. 6. Hovězí maso vařené, vařené brambory, tatarská omáčka (3)  95,00 Kč 

MENU Hrášková krémová polévka se slaninovým chipsem a bylinkovými krutony (1, 3, 7)
*zvýhodněné* Kuřecí samuraj, dušená rýže (6)

Teplý jablečný kompot  99,00 Kč 

Úterý 12.12.2017

Boršč (1, 7, 9)  28,00 Kč 
č. 1. Ravioli plněné dýňovým pyré s ořechy a zakysanou smetanou (1, 3, 7, 8)  75,00 Kč 
č. 4.  85,00 Kč 
č. 5. Vepřová roláda se špenátem, vařené brambory (1)  85,00 Kč 
č. 6. Vídeňská roštěná s pečenou cibulkou, dušená rýže (1)  95,00 Kč 

MENU Boršč (1, 7, 9)
*zvýhodněné* Střapačky s uzeným masem a kysaným zelím (1, 3, 7)

Tvarohová štola (1, 3, 7, 8)  99,00 Kč 

Středa 13.12.2017

Bretaňská fazolová polévka s klobásou a bylinkami (1)  28,00 Kč 
č. 1. Syrový špíz, vařené brambory, tatarská omáčka (1, 3, 7)  75,00 Kč 
č. 4.  85,00 Kč 
č. 5. Kuřecí nudličky na žampionech, dušená rýže (6)  85,00 Kč 
č. 6. Steak z lososa s citronovou omáčkou, pečené brambory ve slupce s bylinkami (4, 7)  95,00 Kč 

MENU Bretaňská fazolová polévka s klobásou a bylinkami (1)
*zvýhodněné* Kuřecí stehna á la kachna, bramborové knedlíky (1, 3)

Malinovy muffin (1, 3, 7)  99,00 Kč 

Čtvrtek 14.12.2017

 28,00 Kč 
č. 1. Smetanové rizoto se zeleninou sypané parmazánem (7)  75,00 Kč 
č. 4. Masové kuličky s tomatovou omáčkou, bramborové placky (1, 3)  85,00 Kč 
č. 5. Kuřecí medailonky s pepřovou omáčkou, hranolky (7)  85,00 Kč 
č. 6. Zbojnický skřivan, chlupaté knedlíky, dušený špenát (1, 3)  95,00 Kč 

MENU Česnečka s vejcem a chlebovými krutony (1, 3)
*zvýhodněné* Masové kuličky s tomatovou omáčkou, bramborové placky (1, 3)

Čokoládové brownies s vanilkovou zmrzlinou (1, 3)  99,00 Kč 

Pátek 15.12.2017

Frankfurtská polévka s párkem (1)  28,00 Kč 
č. 1. Špenátová rizoleta, vařené brambory (1, 3, 7)  75,00 Kč 
č. 4. Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka (1, 3, 7)  85,00 Kč 
č. 5. Uzený hovězí jazyk s křenovou omáčkou, houskové knedlíky (1, 3, 7)  85,00 Kč 
č. 6.  95,00 Kč 

MENU Frankfurtská polévka s párkem (1)
*zvýhodněné* Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka (1, 3, 7)

Salát z červené řepy a křenu  99,00 Kč 

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

Polévka:   

Polévka:   

Střapačky s uzeným masem a kysaným zelím (1, 3, 7)

Polévka:   

Kuřecí stehna á la kachna, bramborové knedlíky (1, 3)

Polévka:    Česnečka s vejcem a chlebovými krutony (1, 3)

Polévka:   

Pečené kuřecí stehno s konfitovaným česnekem, nastavovaná kaše (1, 7)


	Kdykoli

