
 

 

 

Pondělí: 

Polévka: Mrkvový krém se zázvorem (A/1,3,7,9) 

Hlavní jídla: 

1. 300g Slovenské halušky s brynzou, slanina (A/1,3,7) _____________________________________ 139,-  

2. 150g Kuřecí medailonky - hořčice, med, rozmarýn, jasmínová rýže (A/1,7,10) __________________ 149,-         

3. 150g Vepřové ražniči, pečené bramborovy, tatarská omáčka (A/ 1,3,7,9,10,12) __________________ 149,- 

4. 300g Míchaný zeleninový salát, filírovaná vepřová panenka, sýrová quesadilla (A/1,3,7) ___________ 159,- 

5. 180g Hovězí nudličky/Rib Eye steak/lesní houby, smetana, bramborové rösti (A/ 1,7,9,12) ________ 219,- 

Úterý: 

Polévka: Husí vývar s masem a nudlemi (A/1,3,7,9) 

Hlavní jídla: 

1. 300g Špagety Aglio Olio E Peperoncino (A/1,3,7) _______________________________________ 139,- 

2. 150g Segedínský guláš, jemný žemlový knedlík (A/1,3,7,9) _________________________________ 149,-  

3. 150g Smažené krůtí stripsy v Corn Flakes, vařený brambor s máslem a petrželkou (A/ 1,3,7,9) _____ 149,- 

4. 300g Salát z grilované zeleniny, pečený marinovaný sýr, bagetka (A/1,3,7,10) ___________________ 159,- 

5. 180g Telecí líčka na červeném víně a kořenové zelenině, bramborová kaše, žampiony (/1)  _________ 219,- 

Středa: 

Polévka: Fazolová (A/1,9) 

Hlavní jídla: 

1. 300g Krémové houbové krupeto, kuřecí prsíčka, sýr Grana Padano, rucola (A/7,9,12) ____________ 139,-  

2. 150g Pečené plněné papriky, rajská omáčka, houskový knedlík (A/ 1,3,7,9) ____________________ 149,- 

3. 150g Kuřecí Ondráš, řízek v bramborákovém těstě, zelný salát Coleslaw z červeného zelí (A/1,3,7) _ 149,-           

4. 300g Listový salát, pečená řepa, grep, sýr Cottage, balsmicový krém, bagetka (A/1,3,7) ___________ 159,- 

5. 200g MINUTKA: Steak z vepřové krkovice, smetanová omáčka se zeleným pepřem, americké brambory 199,- 

Čtvrtek: 

Polévka: Dršťková z hlívy ústřičné (A/1,3,9) 

Hlavní jídla: 

1. 300g Kynuté lívance, obalené ve skořicovém cukru, borůvkový žahour, šlehaný tvaroh (A/1,3,7) ___ 139,-  

2. 200g Kuřecí játra na červeném víně a slanině, basmati rýže (A/1,9,10) ________________________ 149,-  

3. 150g Savojský vepřový řízek, šťouchaný brambor s cibulkou (A/1,3,4,6) ______________________ 149,- 

4. 300g Waldorf salát, ledový salát, jablka, ořechy, řapík. celer, grilovaná kuřecí prsíčka, bagetka(A/1,3,7) 159,- 

5. 180g MINUTKA: Krůtí Piccata, citronová omáčka, batátové hranolky (A/1,7,10) __________________ 199,- 

Pátek:   

Polévka: Slepičí vývar s masem a nudlemi, kořenová zelenina (A/1,3,9) 

Hlavní jídla: 

1. 200g Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka, okurkový salát (A/1,3,7) ______________ 139,-  

2. 150g Vepřové výpečky, listový špenát se smetanou, bramborový knedlík (A/1,3,7) ______________ 149,-  

3. 300g Lasagne s boloňským ragú, gratinované sýrovým krémem (A/1,3,7,9,12) __________________ 149,- 

4. 300g Zahradní salát, mix listových salátů, hruška, pomeranč, kuřecí prsa, bylinková bageta(A/1,3,7) _ 159,- 

5. 180g MINUTKA: Parmasan Chicken BURGER, mletý kuřecí stehenní steak, coleslaw, hranolky  _____ 229,- 

 

ŠNYT PIVA K POLEDNÍMU MENU ZDARMA 


