CO SI DÁM

TENTO TÝDEN

U BOUDU?
mé jméno a telefon

Čtvrtek - 8. 7. 2021

čas vyzvednutí

Menu č.1:
0,25 l Kulajda
300 g Kynuté ovocné knedlíky s tvarohem,
cukrem a máslem

129,-

Menu č.2:
0,25 l Kulajda
150 g Vepřové výpečky, špenát,
bramborové knedlíky

148,-

Polévka
0,25 l Kulajda

Vybrané jídlo pro
mě rezervujte.
Přivezte mi mezi 1100 - 1200 na adresu:

Pondělí - 5. 7. 2021

Přijdu si

čas vyzvednutí

Polévka
0,25 l Gulášová pikantní

40,-

Hlavní chod
150 g Krůtí nudličky na kari s kokosovým
mlékem a zeleninou, rýže
141,200 g Medailonky z vepřové panenky,
medovo-hořčičná omáčka, bram. rösty 149,-

Úterý - 6. 7. 2021
Polévka
0,25 l Gulášová pikantní

40,-

Hlavní chod
150 g Krůtí nudličky na kari s kokosovým
mlékem a zeleninou, rýže
141,200 g Medailonky z vepřové panenky,
medovo-hořčičná omáčka, bram. rösty 149,-

Středa - 7. 7. 2021

35,-

Hlavní chod
300 g Kynuté ovocné knedlíky s tvarohem,
cukrem a máslem
150 g Vepřové výpečky, špenát,
bramborové knedlíky
200 g Krkovice na grilu s BBQ omáčkou,
hranolky

Pátek - 9. 7. 2021

119,123,136,-

čas vyzvednutí

Menu č.1:
0,25 l Hovězí vývar s jatrovými knedlíčky
150 g Játra na cibulce, divoká rýže

129,-

Menu č.2:
0,25 l Hovězí vývar s jatrovými knedlíčky
150 g Smažené rybí filé, vařený brambor,
rajčatový salátek

150,-

Polévka
0,25 l Hovězí vývar s jatrovými knedlíčky

35,-

Hlavní chod
150 g Játra na cibulce, divoká rýže
150 g Smažené rybí filé, vařený brambor,
rajčatový salátek
1/4 Kuřecí čtvrtka ala kachna na medu,
červené zelí, houskový knedlík

119,125,138,-

čas vyzvednutí

Menu č.1:
0,25 l Slepičí vývar s masem a nudlemi
300 g Špagety s kuřecím masem a drcenými
rajčaty sypané parmazánem

129,-

Menu č.2:
0,25 l Slepičí vývar s masem a nudlemi
150 g Znojemská hovězí pečeně,
houskový knedlík

152,-

Polévka
0,25 l Slepičí vývar s masem a nudlemi

35,-

Hlavní chod
300 g Špagety s kuřecím masem a drcenými
rajčaty sypané parmazánem

119,-

150 g Znojemská hovězí pečeně,
houskový knedlík

127,-

120 g Smažený sýr, hranolky, domácí tatarka 137,-

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