
35,-Kč

35,-Kč

150g 135,-Kč

 

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 35,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

Velký salát:

Tomatový salát s olivami 

Šopský 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)

Hovězí pečeně na oregánu, gratinované brambory (1,7)

Medailonky z vepřové panenky s houbovými noky (1)

Caesar salát s kuřecím masem a opečenou slaninou (1,3,4,7,10)

POLEDNÍ MENU Pondělí 16.10.2017
( 11:30-15:00 )

Malé saláty:

Zeleninový krém (1,7)

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

Polévky:

Hlavní chody:



35,-Kč

35,-Kč

150g 135,-Kč

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 35,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

Zeleninový krém (1,7)

Tomatový salát s olivami 

Šopský 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 17.10.2017
( 11:30-15:00 )

Hlavní chody:

Polévky:

Velký salát:

Vepřový guláš s červenou cibulkou, těstoviny (1)

Medailonky z vepřové panenky s houbovými noky (1)

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

Caesar salát s kuřecím masem a opečenou slaninou (1,3,4,7,10)



35,-Kč

35,-Kč

150g 135,-Kč

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 35,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

Caesar salát s kuřecím masem a opečenou slaninou (1,3,4,7,10)

Malé saláty:

Tomatový salát s olivami 

Šopský salát (7)

POLEDNÍ MENU Středa 18.10.2017
( 11:30-15:00 )

Zeleninový 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)

Bylinková kuřecí prsíčka s opečeným bramborem (1,7)

Velký salát:

Medailonky z vepřové panenky s houbovými noky (1)

      100g     Medovník  (1,3,7,8)

Dezert:

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

Hlavní chody:



35,-Kč

35,-Kč

350g 145,-Kč

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 35,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

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

Malé saláty:

Tomatový salát s olivami 

Velký salát:

Caesar salát s kuřecím masem a opečenou slaninou (1,3,4,7,10)

Dezert:

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

Tagliatelle se zeleninou a kousky hovězí svíčkové (1,7,9)

Medailonky z vepřové panenky s houbovými noky (1)

     100g      Medovník  (1,3,7,8)

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

Šopský salát (7)

Hlavní chody:

POLEDNÍ MENU Čtvrtek 19.10.2017
( 11:30-15:00 )

Zeleninový krém (1,7)

Polévky:



35,-Kč

35,-Kč

300g 135,-Kč

150g 145,-Kč

145,-Kč

150g 35,-Kč

 

150g 45,-Kč

49,-Kč

POLEDNÍ MENU Pátek 20.10.2017
( 11:30-15:00 )

Zeleninový 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)

Kuřecí paličky na medu, bramborové hranolky 

Medailonky z vepřové panenky s houbovými noky (1)

Velký salát:

Caesar salát s kuřecím masem a opečenou slaninou (1,3,4,7,10)

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

Malé saláty:

Tomatový salát s olivami 

Šopský salát (7)

Hlavní chody:


