
35,-Kč

150g 135,-Kč

 

450g 145,-Kč

135,-Kč

135,-Kč

125,-Kč

49,-Kč

20,-Kč

Salát s kuřecím masem a mozzarellou (3,7,10)

Listy římského salátu, kuřecí prsa, mozzarella, cherry rajské, jogurtový dressing s bazalkou 

Těstoviny, slanina, vejce, parmezán

Pasta a Salát:

Kuřecí řízek, bramborová kaše (1,3,7)

Pečená marinovaná žebra, hořčice, křen, čersvý chléb (10)

Spaghetti carbonara (1,3,7)

POLEDNÍ MENU Pondělí 22.5.2017
( 11:30-15:00 )

Zeleninový krém se smetanou (1,7,9)

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

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

Dezert:

K polednímu menu:       0,3l domácí ovocný ledový čaj 

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

Česká klasika:

Lívanečky s borůvkovou omáčkou, šlehačkou a kopečkem vanilkové zmrzliny (1,3,7)



35,-Kč

150g 135,-Kč

450g 145,-Kč

135,-Kč

135,-Kč

125,-Kč

49,-Kč

20,-Kč

Pasta a Salát:

Pečená krkovička na šalvěji, bramborové noky (1,3,7)

Pečená marinovaná žebra, hořčice, křen, čersvý chléb (10)

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

Spaghetti carbonara (1,3,7)

Těstoviny, slanina, vejce, parmezán

Dezert:

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

K polednímu menu:       0,3l domácí ovocný ledový čaj 

Listy římského salátu, kuřecí prsa, mozzarella, cherry rajské, jogurtový dressing s bazalkou 

POLEDNÍ MENU Úterý 23.5.2017
( 11:30-15:00 )

Hovězí vývar s masem a piškotovým svítkem (1,3,7,9)

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

Salát s kuřecím masem a mozzarellou (3,7,10)

Česká klasika:

Lívanečky s borůvkovou omáčkou, šlehačkou a kopečkem vanilkové šlehačky (1,3,7)



35,-Kč

150g 135,-Kč

450g 145,-Kč

135,-Kč

135,-Kč

125,-Kč

49,-Kč

20,-Kč

POLEDNÍ MENU Středa 24.5.2017
( 11:30-15:00 )

Gulášová polévka (1)

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

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

K polednímu menu:       0,3l domácí ovocný ledový čaj 

Dezert:

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

Štrasburská kuřecí roláda, petrželové brambory (1,3,7)

Pasta a Salát:

Pečená marinovaná žebra, hořčice, křen, čersvý chléb (10)

Spaghetti carbonara (1,3,7)

Těstoviny, slanina, vejce, parmezán

Salát s kuřecím masem a mozzarellou (3,7,10)

Listy římského salátu, kuřecí prsa, mozzarella, cherry rajské, jogurtový dressing s bazalkou 

Česká klasika:

Lívanečky s borůvkovou omáčkou, šlehačkou a kopečkem vanilkové šlehačky (1,3,7)



35,-Kč

150g 135,-Kč

450g 145,-Kč

135,-Kč

135,-Kč

125,-Kč

49,-Kč

20,-Kč

POLEDNÍ MENU Čtvrtek 25.5.2017
( 11:30-15:00 )

Balkánská polévka (7)

Pasta a Salát:

Spaghetti carbonara (1,3,7)

Těstoviny, slanina, vejce, parmezán

Dezert:

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

Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže (1,3)

Pečená marinovaná žebra, hořčice, křen, čersvý chléb (10)

K polednímu menu:       0,3l domácí ovocný ledový čaj 

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

Salát s kuřecím masem a mozzarellou (3,7,10)

Listy římského salátu, kuřecí prsa, mozzarella, cherry rajské, jogurtový dressing s bazalkou 

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

Česká klasika:

Lívanečky s borůvkovou omáčkou, šlehačkou a kopečkem vanilkové šlehačky (1,3,7)



35,-Kč

150g 135,-Kč

450g 145,-Kč

135,-Kč

135,-Kč

125,-Kč

49,-Kč

20,-Kč

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

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

K polednímu menu:       0,3l domácí ovocný ledový čaj 

Dezert:

Lívanečky s borůvkovou omáčkou, šlehačkou a kopečkem vanilkové šlehačky (1,3,7)

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

Vepřový vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem (1,3,7,10)

Pečená marinovaná žebra, hořčice, křen, čersvý chléb (10)

Pasta a Salát:

Listy římského salátu, kuřecí prsa, mozzarella, cherry rajské, jogurtový dressing s bazalkou 

Spaghetti carbonara (1,3,7)

Těstoviny, slanina, vejce, parmezán

Česká klasika:

Salát s kuřecím masem a mozzarellou (3,7,10)

POLEDNÍ MENU Pátek 26.5.2017
( 11:30-15:00 )

Drůbeží vývar s mandlovými knedlíčky (1,3,8,9)


