Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy

Polední menu od 22. listopadu do 28.listopadu 2021
Polévka k menu za 20,-Kč. Denní menu od 10:30 hod.

Běžná

Po 22.11. Vývar se zeleninou a nudlemi
Květáková s opečeným chlebem

25,30,-

180g/120g
180g
180g/120g
250g/180g

129,129,119,119,-

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč
Kuřecí steak zapečený rajčaty a sýrem, hranolky
Vepřová směs s beraními rohy, dušená rýže
Smažené žampióny, vařené brambory, tatarská omáčka

Út 23.11. Vývar se zeleninou a smaženým hráškem
Fazolová s párkem

25,30,-

180g/120g
180g/120g
180g/120g
180g

129,129,119,119,-

Hovězí maso na černém pivu, houskový knedlík
Uzená vepřová krkovička s kysaným zelím v bramboráku
Kuřecí medailonky v sýrové omáčce, hranolky
Vepřový plátek na houbách, dušená rýže

St 24.11. Vývar se zeleninou a masovými knedlíčky
Krémová česnačka s uzeným masem
180g/120g
180g/120g
180g/120g
180g/120g

Pikantní hovězí guláš zdobený křenem, houskový knedlík
Vepřové medailonky na grilu, hranolky, česnekový dresink
Kuřecí nudličky se zeleninou, americké brambory
Zeleninový salát s pikantními vepřovými kousky, tzatziki dresink

129,129,119,119,25,30,-

180g/120g
180g/120g
1/4
250g/180g

129,129,119,119,-

Pá 26.11. Vývar se zeleninou a celestýnskými nudlemi
Frankfurtská s bramborem

25,30,-

180g/120g
180g
180g/120g
250g/180g

129,129,119,119,-

Rozstřelený španělský ptáček, dušená rýže
Kuřecí steak na argentinském koření, hranolky, bylinkový dresink
Smažený vepřový řízek, vařené brambory s petrželkou
Špagety po uhlířsku s cibulkou a slaninou, sypané parmazánem

113,104,104,-

113,113,104,-

25,30,-

Čt 25.11. Vývar se zeleninou a parmazánovými noky
Čočková s klobásou
Vídeňská hovězí pečeně, houskový knedlík
Vepřová panenka plněná sušenými švestkami, americké brambory
Pečené kuře s nádivkou, vařené brambory maštěné máslem
Zeleninový salát s medovými kuřecími paličkami, toast

Střední

So 27.11. Polévka dle denní nabídky

30,-

180g/120g Kuřecí nudličky se zeleninou, pečené brambory ve šlupce
180g Vepřový steak přelitý hořčičnou omáčkou, americké brambory

129,129,-

Ne 28.11. Polévka dle denní nabídky

30,-

180g/120g Uzená krkovička, houskový knedlík, dušené zelí
120g/80g Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka

129,129,-

113,113,104,104,-

113,113,104,-

113,104,104,-

113,-

113,113,-

