Pondělí:
Polévka: Francouzská cibulačka, bílé víno, tymián, sýrové krutony (A/1,3,7,12)
Hlavní jídla:
1. 300g Penne All Amatriciana, restovaná slanina, sýr Gran Moravia (A/1,3,7,9,12) ________________ 139,2. 150g Vepřový vrabec, kysané zelí, bramborový knedlík (A/1,3,7,12) __________________________ 149,3. 150g Smažená krůtí prsíčka v sýrovém těstíčku, mačkané brambory s lučinou (A/1,3,7) ___________ 149,4. 300g Caesar salát, grilované kousky lososa, máslové krutonky (A/1,3,4,7,10) ____________________ 159,5. 180g Grilovaná vepřová panenka, ratatouille, bramborové rösti ____________________________ 199,Úterý:
Polévka: Čočková (A/1,9)
Hlavní jídla:
1. 300g Restované máslové gnocchi, kuřecí prsa, listový špenát, parmazán (A/1,3,7) _______________ 139,2. 150g Holandský řízek, bramborová kaše s máslem, okurkový salát (A/1,3,7,9) __________________ 149,3. 150g Španělský ptáček, jasmínová rýže (A/1,3,7,9,10) _____________________________________ 149,4. 300g Grilovaný hermelín, mix list. salátů, vinaigrette, brusinky, bageta (A/1,3,7,10) ______________ 159,5. 150g Kančí pečeně, šípková omáčka, pajfalský knedlík (A/1,7,9) ____________________________ 199,Středa:
Polévka: Brokolicová (A/1,7,9)
Hlavní jídla:
1. 120g Smažený sýr Gouda, vařené brambory, tatarská omáčka (A/1,3,7,10,12) ___________________ 139,2. 150g Hovězí svíčková na smetaně, brusinkový terč, karlovarský knedlík (A/1,3,7,9,10) ____________ 149,3. 150g Gratinované kuřecí prsíčko, herkules, camembert, máslová zelenina, steakové hranolky _____ 149,4. 300g Listový salát, pomeranč, granátové jablko, grilovaná panenka, bageta (A/7,9,11) ____________ 159,5. 300g Pečená vepřová žebra v BBQ uzené marinádě, lutěnice, křen, okurek, skýva chleba (A/1,10) __ 199,Čtvrtek:
Polévka: Boršč (A/9)
Hlavní jídla:
1. 300g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (A/1,3,7)_________________________________ 139,2. 150g Guláš z hovězí kližky, cibulka, křen, chlebový špekový knedlík (A/1,3,7,9) ________________ 149,3. 150g Smažená kuřecí kapsa plněná nivou, vařené brambory s máslem a petrželkou (A/1,3,7) ________ 149,4. 300g Salát NICOISE / tuňák, brambory, fazolové lusky, vejce, list. salát, dresink (A/1,3,4,7,10) _____ 159,5. 150g Grilovaný Rumpsteak, chimichuri, restovaná zelenina, grenaille (A/7,9) __________________ 229,Pátek:
Polévka: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (A/1,3,7,9)
Hlavní jídla:
1. 300g Zapečené těstoviny s uzeným masem, cibulkou a sýrem, kyselý okurek (A/1,3,7) ___________ 139,2. 240g Pečené kuřecí stehno ala bažant , jasmínová rýže (A/1,3,7) ____________________________ 149,3. 150g Smažený vepřový řízek, bramborový salát s majonézou, citron (A/1,3,7,9,10) _______________ 149,4. 300g Salát PANZANELA, baby mozzarella, celozrnná bagetka (A/1,3,7,10) ___________________ 159,5. 180g Grilovaný filet pstruha, kroupové risotto, dýňové pyré, tykvová semínka (A/1,4,7,9) ________ 219,-
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