CO SI DÁM

TENTO TÝDEN

U BOUDU?
mé jméno a telefon

Vybrané jídlo pro
mě rezervujte.
Přijdu si

Přivezte mi mezi 1100 - 1200 na adresu:

Pondělí - 22.2.2021

čas vyzvednutí

Menu č.1:
0,25 l Drůbeží vývar s masem se strouháním
300 g Buřtguláš, chléb

99 ,-

Menu č.2:
0,25 l Drůbeží vývar s masem se strouháním
¼ ks Pečeného kuřátka na másle,
vařený brambor, okurkový salátek
147 ,Polévka
0,25 l Drůbeží vývar s masem se strouháním

35 ,-

Hlavní chod
300 g Buřtguláš, chléb

99 ,-

¼ ks Pečeného kuřátka na másle,
vařený brambor, okurkový salátek
122 ,300 g Grilovaný camembert na listovém salátu,
bylinkový dresing, toust
134 ,-

Úterý - 23.2.2021

čas vyzvednutí

Menu č.1:
0,25 l Brokolicový krém
150 g Katův šleh, bramboráčky
Menu č.2:
0,25 l Brokolicový krém
150 g Smažené žampiony, vařený brambor,
tatarka

99 ,-

146 ,-

Polévka
0,25 l Brokolicový krém

35 ,-

Hlavní chod
150 g Katův šleh, bramboráčky

99 ,-

150 g Smažené žampiony, vařený brambor,
tatarka
150 g Steak z kuřecích prsíček s omáčkou
z modrého sýra, divoká rýže

121 ,136 ,-

Středa - 24.2.2021

čas vyzvednutí

Menu č.1:
0,25 l Zeleninový vývar s vejcem
300 g Francouzské brambory, okurka

99 ,-

Menu č.2:
0,25 l Zeleninový vývar s vejcem
150 g Vepřová kýta na houbách, rýže

144 ,-

Polévka
0,25 l Zeleninový vývar s vejcem

35 ,-

Hlavní chod
300 g Francouzské brambory, okurka

99 ,-

150 g Vepřová kýta na houbách, rýže

119 ,-

¼ ks Pečené kachny na medu, červené zelí,
houskový knedlík
139 ,-

Čtvrtek - 25.2.2021

čas vyzvednutí

Menu č.1:
0,25 l Krkonošská bramboračka
300 g Kynuté knedlíky plněné ovocem
se sladkým zákysem

99 ,-

Menu č.2:
0,25 l Krkonošská bramboračka
260 g Drůbeží kari rizoto sypané sýrem,
rajčatový salátek

148 ,-

Polévka
0,25 l Krkonošská bramboračka

35 ,-

Hlavní chod
300 g Kynuté knedlíky plněné ovocem
se sladkým zákysem
260 g Drůbeží kari rizoto sypané sýrem,
rajčatový salátek
200 g Pečená vepřová líčka na zelenině,
bramborové pyré

Pátek - 26.2.2021

99 ,123 ,137 ,-

čas vyzvednutí

Menu č.1:
0,25 l Hovězí vývar s masem a nudlemi
300 g Zapečené palačinky se šunkou a sýrem,
zeleninový salátek
99 ,Menu č.2:
0,25 l Hovězí vývar s masem a nudlemi
150 g Kančí guláš, bramboráčky

151 ,-

Polévka
0,25 l Hovězí vývar s masem a nudlemi

35 ,-

Hlavní chod
300 g Zapečené palačinky se šunkou a sýrem,
zeleninový salátek
99 ,150 g Kančí guláš, bramboráčky
126 ,150 g Vepřové medailonky z panenky
s houbovou omáčkou, krokety

135 ,-

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