
MENU 12. týden

PONDĚLÍ 20.3.2023

zeleninový vývar s nudlemi  20 Kč7,9

Pikantní Fazolová polévka s uzeným masem a bramborami  20 Kč1

Bezmasé gnocchi alla bolognese se zeleniniovým ragů na víně  105 Kč1,7,9

Kuřecí nudličky se zeleninou a dušenou rýží  105 Kč1

Hovězí plzeňský guláš a houskovým knedlíkem  105 Kč1,3,7,9

Grilovaný kuřecí steak s máslovou zeleninou a hranolky  117 Kč7

ÚTERÝ 21.3.2023

Hovězí vývar s masem, zeleninou a tarhoňou  20 Kč1,3,7,9

Bramborový krém na kari s pórkem  20 Kč1,3,7

Nugátové plněné knedlíky s čokoládovou zakysanou smetanou a mandle  105 Kč1,3,7,8

Smažený kuřecí řízek v kukuřičné strouhance s vařeným bramborem a domácí tatarskou

omáčkou  

105 Kč3,7,10

Vepřová pečená kýta na kmíně s červeným zelím a bramborové strapačky,cibulka  105 Kč1,3,7

Hovězí burger se slaninou, karamelizovanou cibulí, kyselou okurkou a ledovým salátem, s

hranolkami  

117 Kč1,3,7,10,11

STŘEDA 22.3.2023

Hráškový krém s mátou, čerstvými chilli papričkami a krutony  20 Kč

Drůběží vývar s masem, zeleninou a kapáním  20 Kč1,3,7,9

Těstoviny  s bazalkovým pestem, sušenými rajčaty a sýrem  105 Kč1,3,7,8

Kuřecí plátek v sezamové omáčce se zeleninou s dušenou rýží  105 Kč6,7,11

Steak z krkovice s domácí Ajvarem a pečenými bramborami  105 Kč1,3,7

Pečená treska na másle s máslovým hraškem a hranolky  117 Kč4,7

ČTVRTEK 23.3.2023

Zeleninová polévka s praženými ovesnými vločkami  20 Kč1,7,9

Kuřecí zahuštěná polévka se zeleninou  20 Kč

Pečené plněné papriky rýží a fazolemi se sýrem chedar pečené brambory a zakysaná

smetana  

105 Kč7

Penne s vepřovými kousky  a hořčičnou omáčkou  105 Kč

Segedínský guláš a houskovým knedlíkem  105 Kč1,3,7,12

Steak z vepřové kotlety se slaninovou omáčkou a štouchané brambory  117 Kč1,7

PÁTEK 24.3.2023

Kuřecí vývar s masem, zeleninou a celestýnské nudle  20 Kč1,3,7,9

Bílá zelná polévka s bramborami a smetanou  20 Kč1,7,12

Kapustové placičky s česnekovou smetanou, máslovými bramborami s petrželkou  105 Kč1,3,7

Krůtí plátek v tomatové omáčce s bylinkami a rýží  105 Kč7

Moravský vrabec s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem  105 Kč

Kuřecí křídla s americkými bramborami a salátkem Coleslaw  117 Kč1,7,9,10

Minutky

Dobroty, zákusky, káva a ostatní s sebou !
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