Polední menu od 13. září do 19. září 2021
Denní menu od 10:30 hod., so a ne od 11:00 hod. Polévka k menu 20Kč.
Po 13.9. Kuřecí vývar se zeleninou, masem a nudlemi
Hráškový krém s krutóny
180g
150g
150g
250g

Vepřová panenka položená na houbovém ragú, šťouchané brambory
Grilované kuřecí prso s anglickou slaninou, hranolky, pikantní dresink
Uzená krkovička, čočka na kyselo, sázené vejce, smažená cibulka
Míchaný zeleninový salát s grilovaným kozím sýrem, brusinky, toast

Út 14.9. Hovězí vývar se zeleninou a těstovinou
Hrachová s klobásou
180g
150g
150g
200g

Quesadilla se sýrem, zel., panenkou, čedarem a bylinkovo-česnek. dipem
Krůtí medailonky na liškách, šťouchané brambory s cibulkou
Kuřecí nudličky s jemnou šunkovou omáčkou, dušená rýže
Šopský salát s kousky kuřecího masa, opečený toast

St 15.9. Hovězí vývar se zeleninou, masem a celestýnskými nudlemi
Kapustová se slaninou
180g
150g
150g
250g

Hovězí líčka na červeném víně, bramborovo-celerové pyré
Pečený vepřový bok na česneku, bílé zelí, houskový knedlík
Kuřecí kung-pao, jasmínová rýže
Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka

Čt 16.9. Slepičí vývar se zeleninou, masem a tarhoňou
Italská polévka minestrone
150g
150g
150g
250g

Burger "Royal beef", malá porce hranolek, americký dresink
Vepřový steak "Dřevorubec", šťouchané brambory s jarní cibulkou
Mexický guláš zdobený zakysanou smetanou, čerstvý chléb
Caesar salát s filírovaným kuřecím steakem, opečený toast

Pá 17.9. Hovězí vývar se zeleninou a masovými knedlíčky
Dršťková polévka z hlívy ústřičné
180g
150g
150g
250g

Kachní prso na omáčce z portského vína, bramborové placky, salát
Vepř. kotleta na grilu zdobená nivou, hranolky, bylinkovo-česnekový dresink
Čevabčiči s hořčicí a cibulí, vařené brambory
Masové rizoto sypané sýrem, kyselá okurka

So 18.9. Hovězí vývar se zeleninou a masovými knedlíčky
Česnečka se sýrem, šunkou a chlebovými krutony - nevztahuje se sleva
150g Kuřecí steak gratinovaný uzeným sýrem a slaninou, hranolky, grilovací dresink
150g Smažený kuřecí řízek v kukuřičné strouhance, bramborová kaše, kompot

25,30,149,129,129,119,25,30,149,129,129,119,25,30,149,129,129,119,25,30,149,129,129,119,25,30,149,129,129,119,25,45,129,129,-

Ne 19.9. Hovězí vývar se zeleninou a masovými knedlíčky
Česnečka se sýrem, šunkou a chlebovými krutony - nevztahuje se sleva

25,45,-

150g Vepřové medailonky přelité pepřovou omáčkou, hranolky
150g Kuřecí gordon bleu, smetanové mačkané brambory, kyselá okurka

129,129,-

Seznam alergenů obsažených v jídlech Vám na požádání rádi předložíme.
Za 1/2 porce účtujeme 75% z ceny.
Za změnu přílohy, mimo denní nabídku, účtujeme 10,- Kč
Stálá nabídka od pondělí do pátku od 10:30 do 14:00 hod.
120g Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka
150g Smažený vepřový řízek, vařené brambory, kyselá okurka
150g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, kyselá okurka

129,129,129,-

