
Středa - 25. 11. 2020
Menu č.1:
0,25 l Česnečka s uzeným masem a sýrem
200 g Cuketové řízečky, vařený brambor,  
 zelný salát 137,-
Menu č.2:
0,25 l Česnečka s uzeným masem a sýrem
150 g Hovězí maso vařené, dušená karotka,  
 vařený brambor 153,-
Polévka
0,25 l Česnečka s uzeným masem a sýrem 35,-

Hlavní chod
200 g Cuketové řízečky, vařený brambor,  
 zelný salát 112,-
150 g Hovězí maso vařené, dušená karotka,  
 vařený brambor 128,-
150 g Vepřová kapsa plněná klobásou,  
 paprikou a cibulí, hranolky 135,-

Čtvrtek - 26. 11. 2020
Menu č.1:
0,25 l Hovězí vývar s játr. knedlíčky
360 g Ovocné kynuté knedlíky  
 sypané tvarohem, máslo 143,-

Menu č.2:
0,25 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
150 g Bratislavská vepřová plec, těstoviny 148,-

Polévka
0,25 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 35,-

Hlavní chod
360 g Ovocné kynuté knedlíky  
 sypané tvarohem, máslo 118,-
150 g Bratislavská vepřová plec, těstoviny 123,-

200 g Vepřová krkovice sous vide,  
 dušené zelí, bramborový knedlík 138,-

Pátek - 27. 11. 2020
Menu č.1:
0,25 l Hráškový krém s anglickou slaninou
300 g Francouzské brambory, kyselá okurka 143,-

Menu č.2:
0,25 l Hráškový krém s anglickou slaninou
150 g Bratislavská vepřová plec, těstoviny 148,-

Polévka
0,25 l Hráškový krém s anglickou slaninou 35,-

Hlavní chod
300 g Francouzské brambory, kyselá okurka 118,-

150 g Filé z mořské štiky, šťouchaný brambor,  
 česnekový dip 123,-
150 g Medailonky z pravé svíčkové s demiglace  
 omáčkou, bramborové pyré 138,-

Pondělí - 23. 11. 2020
Menu č.1:
0,25 l Brokolicový krém
150 g Kuřecí prsa na kari, divoká rýže 143,-

Menu č.2:
0,25 l Brokolicový krém
200 g Uzený stehenní steak, bramborová kaše,   
 mrkvový salát 148,-

Polévka
0,25 l Brokolicový krém 35,-

Hlavní chod
150 g Kuřecí prsa na kari, divoká rýže 118,-

200 g Uzený stehenní steak, bramborová kaše,   
 mrkvový salát 123,-
300 g Zeleninový salát s olivami  
 a halloumi sýrem na grilu 135,-

Úterý - 24. 11. 2020
Menu č.1:
0,25 l Drůbeží vývar s bylinkovými noky
125 g Smažený camembert, vařené brambory,  
 domácí tatarka 146,-

Menu č.2:
0,25 l Drůbeží vývar s bylinkovými noky
150 g Krůtí nudličky se žampiony a pórkem,  
 hranolky 152,-
Polévka
0,25 l Drůbeží vývar s bylinkovými noky 35,-

Hlavní chod
125 g Smažený camembert, vařené brambory,  
 domácí tatarka 121,-
150 g Krůtí nudličky se žampióny a pórkem,  
 hranolky 127,-
150 g Kuřecí steak, máslová kukuřice,  
 pečené brambory 135,-

Přivezte mi mezi 1100 - 1200 na adresu: Přijdu si

čas vyzvednutí

čas vyzvednutí

čas vyzvednutí

čas vyzvednutí

čas vyzvednutí

Upozorňujeme, že v uvedených pokrmech se mohou vyskytovat stopy alergenů.
Informace na vyžádání u obsluhy.
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