
 

 

 

 

Pondělí: 

Polévka: Bramborová (A/1,3,7) 

Hlavní jídla: 

1. 300g Penne pomodoro s kuřecím masem a bazalko, sýr Gran Moravia (A/1,3,7) __________________ 139,-  

2. 150g Burgundská hovězí pečeně, špekový chlebový knedlík (A/ 1,3,12) _________________________ 149,- 

3. 150g  Gratinovaná kuřecí prsa se špenátem a sýrem, anglická zelenina s máslem, americké brambory __ 149,-     

4. 300g  Thajský pikantní salát, smažené krevety v tempuře, dresink, bylinková bageta (A/1,3,7)  ________ 159,-         

5. 150g  Jelení kýta Sous Vide, lišková omáčka se smetanou, bramborové placky (A/ 1,3,7)  ____________ 249,- 

Úterý: 

Polévka: Cuketový krém s oreganem (A/1,7) 

Hlavní jídla: 

1. 120g Smažený hermelín s herkulesem, vařené brambory, tatarská omáčka (A/1,3,7)________________ 139,- 

2. 150g Pečené vepřové koleno, dušená kapusta, bramborový knedlík (A/1,6,7,11) __________________ 149,-  

3. 150g Sečuánské kuřecí nudličky/kuř.prsa, jarní cibulka, česnek, sojová omáčka/jasmínová rýže (A/1,3,6) 149,- 

4. 300g Míchaný listový salát s Caesar dresinkem a kuřecím masem, Grana Padano, bagetka (A/1,3,7) ___ 159,- 

5. 150g Pulled Pork Burger/vepřové maso, BBQ omáčka, niva, jalapenos majonéza, coleslaw, hranolky  249,- 

Středa: 

Polévka: Indická cizrnová s kari a rajčaty (A/1,9) 

Hlavní jídla: 

1. 300g Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí, cibulka (A/1,3,7,9,12) ______________ 139,-  

2. 150g Valašský vepřový plátek, žampiony, smetana, kopr, těstoviny penne (A/ 1,3,7,9) ______________ 149,- 

3. 150g Fish and Chips, mačkaný hrášek s mátou, hranolky, tatarská omáčka (A/1,3,4,7) ______________ 149,- 

4. 300g Lyonský salát s vepřovou panenkou, slaninou, krutonky a zastřeným vejcem, bagetka (A/1,3,7) __ 159,- 

5. 180g Grilovaná krůtí prsíčka, plněná sušenými rajčátky a mozzarellou, opečené brambory s cuketou  _ 239,- 

Čtvrtek: 

Polévka: Ragú polévka (A/1,9) 

Hlavní jídla: 

1. 300g Tvarohová žemlovka s jablky, rozinkami a skořicí, máslo cukr (A/1,3,7) ____________________ 139,-  

2. 150g Zbojnický skřivan/hovězí závitek plněný klobásou a slaninou, jasmínová rýže   _____________ 149,-    

3. 150g Smažené řízkové duo/kuřecí, vepřové/mačkané brambory s cibulkou a petrželkou (A/1,3,7) ____ 149,- 

4. 250g Čekankový salát, hruška, ořechy, modrý sýrem grilované kuřecí prsíčko, bageta (A/1,3,7) _______ 159,-    

5. 150g Pečené králičí stehno, listový špenát se smetanou, restované bramborové noky (A/1,3,7,9)  _____ 249,-  

Pátek: 

Polévka: Slepičí vývar s nočky a kořenovou zeleninou (A/1,3,9) 

Hlavní jídla: 

1. 300g Špagety alla Ambiente, cibule, kuřecí prsa, smetana, mléko, citr.šťáva, Grana Padano (A/1,3,7) __ 139,- 

2. 150g Kuřecí Tikka Masala, basmati rýže, sezam (A/1,3,7,11) __________________________________ 149,-  

3. 150g Starobrněnský vepřový rošťák, pečeně naložená v marinádě, bramborová kaše (A/1,3,6,7,10)  ______149,- 

4. 300g Tabouleh salát s mátovým labne, grilovaný Halloumi, bulgur, petržel, rajče, cibule, bageta _____ 159,- 

5. 360g Pečená pikantní kuřecí křídla, omáčka Blue cheese, salát coleslaw, bylinková bageta (A/1,3,7) ____ 229,- 

 

 


