
35,-Kč

35,-Kč

150g 135,-Kč

 

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 40,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

Velký salát:

Tomatový salát z cherry rajčátek ve sladko-kyselém nálevu 

Řecký salát (7)

Hovězí vývar se zeleninou, masem a nudlemi (1,3,9)

*Seznam a popis alergenů (dle směrnice 1169/2011 ), obdržíte na požádání u obsluhy.

Dezert:

100g                 Medovník  (1,3,7,8)

Vepřový řízek, vídeňský bramborový salát (1,3,7,10)

Medailonky z vepřové panenky, bramborové hranolky (1)

Salát z listů se zeleninou a pikantními kuřecími stripsy (1,3,7,10)

POLEDNÍ MENU Pondělí 21.8.2017
( 11:30-15:00 )

Malé saláty:

Pórkový krém (1,7)

(k jídlům z poledního menu podáváme polévku za 25,-Kč)

Polévky:

Hlavní chody:



35,-Kč

35,-Kč

350g 135,-Kč

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 40,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

Pórkový krém (1,7)

Tomatový salát z cherry rajčátek ve sladko-kyselém nálevu 

Řecký salát (7)

Hovězí vývar se zeleninou, masem a nudlemi (1,3,9)

Dezert:

100g                 Medovník  (1,3,7,8)

Malé saláty:

(k jídlům z poledního menu podáváme polévku za 25,-Kč)

POLEDNÍ MENU Úterý 22.8.2017
( 11:30-15:00 )

Hlavní chody:

Polévky:

Velký salát:

Lasagne se špenátem a kuřecím masem (1,3,7)

Medailonky z vepřové panenky, bramborové hranolky (1)

*Seznam a popis alergenů (dle směrnice 1169/2011 ), obdržíte na požádání u obsluhy.

Salát z listů se zeleninou a pikantními kuřecími stripsy (1,3,7,10)



35,-Kč

35,-Kč

150g 135,-Kč

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 40,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

Salát z listů se zeleninou a pikantními kuřecími stripsy (1,3,7,10)

Malé saláty:

Tomatový salát z cherry rajčátek ve sladko-kyselém nálevu 

Řecký salát (7)

POLEDNÍ MENU Středa 23.8.2017
( 11:30-15:00 )

Pórkový krém (1,7)

*Seznam a popis alergenů (dle směrnice 1169/2011 ), obdržíte na požádání u obsluhy.

Polévky:

Hovězí vývar se zeleninou, masem a nudlemi (1,3,9)

Hovězí vařené s koprovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,7)

Velký salát:

Medailonky z vepřové panenky, bramborové hranolky (1)

100g                 Medovník  (1,3,7,8)

Dezert:

(k jídlům z poledního menu podáváme polévku za 25,-Kč)

Hlavní chody:



35,-Kč

35,-Kč

150g 135,-Kč

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 40,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

*Seznam a popis alergenů (dle směrnice 1169/2011 ), obdržíte na požádání u obsluhy.

Malé saláty:

Tomatový salát z cherry rajčátek ve sladko-kyselém nálevu 

Velký salát:

Salát z listů se zeleninou a pikantními kuřecími stripsy (1,3,7,10)

Dezert:

Hovězí vývar se zeleninou, masem a nudlemi (1,3,9)

Kuřecí nudličky v zelenině, dušená rýže (6,11)

Medailonky z vepřové panenky, bramborové hranolky (1)

100g                 Medovník  (1,3,7,8)

(k jídlům z poledního menu podáváme polévku za 25,-Kč)

Řecký salát (7)

Hlavní chody:

POLEDNÍ MENU Čtvrtek 24.8.2017
( 11:30-15:00 )

Pórkový krém (1,7)

Polévky:



35,-Kč

35,-Kč

150g 135,-Kč

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 40,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

POLEDNÍ MENU Pátek 25.8.2017
( 11:30-15:00 )

Pórkový krém (1,7)

Polévky:

*Seznam a popis alergenů (dle směrnice 1169/2011 ), obdržíte na požádání u obsluhy.

100g                 Medovník  (1,3,7,8)

Dezert:

Hovězí vývar se zeleninou, masem a nudlemi (1,3,9)

Kančí ragů se šípkovou omáčkou, žemlové noky (1,3,7)

Medailonky z vepřové panenky, bramborové hranolky (1)

Velký salát:

Salát z listů se zeleninou a pikantními kuřecími stripsy (1,3,7,10)

(k jídlům z poledního menu podáváme polévku za 25,-Kč)

Malé saláty:

Tomatový salát z cherry rajčátek ve sladko-kyselém nálevu 

Řecký salát (7)

Hlavní chody:


