
MENU 
 

27. týden

PONDĚLÍ 4.7.2022

Brokolicový krém  29 Kč

Drůbeži vývar s masem, zeleninou a vlasovými nudlemi  29 Kč1,3,7,9

Bramborové gnocchi s tomatovou omáčkou a sýrem  89 Kč

Kuřecí steak na slanině s Basmati rýží  97 Kč6,7,10

Znojemská hovězí pečeně s houskovým knedlíkem  99 Kč1,3,7,9,10

Kuřecí katsu kari s rýží Basmati  149 Kč

ÚTERÝ 5.7.2022

Hrstková polévka s opečenou slaninou  29 Kč1,7

Zeleninový vývar se špenátovými nočky  29 Kč1,3,7,9

Vegetariánské zeleninové rizoto s kurkumou, sýrem a nakládanou zeleninou  89 Kč7

Kuřecí nudličky s Teriyaki omáčkou, rýží  97 Kč

Vepřové nudličky se smetanou, žampiony s těstovinami  99 Kč1,3,7

Uzený tempeh s pohankou, kysaným zelím a brynzou  169 Kč

STŘEDA 6.7.2022

Staročeská bramborová polévka  29 Kč

Hovězí vývar s masem, zeleninou a tarhoňou  29 Kč1,3,7,9

Špagety s bazalkovým pestrem, tofu a rajčaty, se sýrem  89 Kč1,3,6,7

Špikovaná vepřová kotleta ve smetanové omáčce, houskový knedlík  97 Kč1,3,7

Zapečený kuřecí plátek se slaninou, sýrem a šťouchaný brambory  99 Kč

Pikantní kroupové rizoto s feta sýrem  169 Kč

ČTVRTEK 7.7.2022

Dršťková polévka  29 Kč1,7

Zeleninový vývar s bulgurem  29 Kč1,3,9

Palačinky plněné šlehaným tvarohem, s malinovou omáčkou a cukrem  89 Kč

Holandský sekaný řízek, vařené brambory, kyselá okurka  97 Kč

Půlka pečeného kuřete s provensálským kořením, beraními rohy a chlebem  99 Kč

Vegetariánská zapečená plněná zelenina fazolovou směsí, rukolový salátek  169 Kč

PÁTEK 8.7.2022

Papriková polévka s hovězím masem a fazolemi  29 Kč

Zeleninová polévka s červenou čočkou  29 Kč1,7,9

Bramborové gnocchi s brokolicí a smetanou  89 Kč1,3,7

Vepřová roláda s opečenými bramborami a zelným salátkem  97 Kč

Kuřecí nudličky ve sladkokyselé omáčce se zeleninou a rýží Basmati  99 Kč1,3,7

Candát s cuketovou omáčkou, fenyklem a hráškovým pyré  169 Kč

Minutky

Smažený sýr s domácí tatarskou  a hranolky  125 Kč

Mix listových salátů s grilovaným hermelínem a brusinkovým dipem  135 Kč1,3,7

Grilovaná vepřová panenka, se smetanovo-pepřovou omáčkou a šťouchanými

bramborami s jarní cibulkou  

149 Kč

Hovězí burger se modrým sýrem, pečenou slaninou, karamelizovanou cibulí, kyselou

okurkou a salátkem, s domácí tatarskou omáčkou a hranolky  

155 Kč1,3,7,8,10

Tortilla s kuřecími nudličkami, zeleninou, s chedarovým dipem a hranolky  139 Kč1,3,7

Dobroty, zákusky, káva a ostatní s sebou !
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