
PONDĚLÍ
0,33l Čočková polévka s uzeninou (1,9) 

1. 150g Vepřové ražniči s bramborovými dukátkami, hořčicí a cibulí (1,7,10) 105,-
2. 1ks Kuře alá bažant s rýží, kompot (1) 102,-
3. 300g Boloňské špagety sypané sýrem (1,3,7) 99,-

ÚTERÝ 
0,33l Kapustová polévka (1,7,9) 
1. 150g Vepřový řízek s bramborovým salátem z naší kuchyně (1,3,7,9,10,12) 110,-
2. 150g Kuřecí směs s jarní zeleninou a kroketami 104,-
3. 300g Krémové rizoto s hráškem, kukuřicí a tuňákem (1,4,7) 100,-

STŘEDA
0,33l Frankfurtská polévka (1,7,9)

1. 1ks Vepřové kolínko se špenátem a bramborovými špalíčky z naší kuchyně (1,3,7) 115,-
2. 150g Krůtí plátek zapečený hermelínem s brusinkami a hranolkami (1,7) 107,-
3. 300g Zeleninový kus-kus s kuřecím masem (1,7) 99,-

ČTVRTEK 
0,33l Oháňková polévka s kapaním (1,3,7,9)

1. 150g Hovězí burger s hranolkami (1,3,7) 110,-
2. 250g Marinovaná kuřecí křidélka s pařížskými brambůrkami (7) 102,-
3. 150g Uzený hovězí jazyk s bramborovou kaší a kyselou okurkou (1,7,12) 100,-

PÁTEK
0,33l Ruský boršč (1,7,9)

1. 1ks Kachní čtvrť s červeným,bílým zelím a bramborovým knedlíkem (1,3,7) 115,-
2. 150g Maso tří barev s grilovanými fazolkami a hranolkami (1) 108,-
3. 200g Italské masové koule plněné sýrem s tomatovou omáčkou a špagetami (1,3,7) 101,-

TÝDENNÍ NABÍDKA 
1. 150g Smažené nugetky z lososa s vařenými bramborami a zelným salátem (4,7,12) 156,-
2. 1ks Pstruh po mlynářsku s grilovanými fazolkami a vařenými bramborami (1,4,7) 146,-
3. 200g Hovězí biftek se sázeným vejcem a hranolkami (1,3,7) 182,-
4. 1ks Flambovaný banán se zmrzlinou a ovocem (1,3,7,12) 76,-

POLEDNÍ MENU   9.3.—13.3. 2020

POTRAVINOVÉ ALERGENY
1/ Obiloviny obsahující lepek (konkrétně pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, komut) 2/ Korýši 3/ Vejce 4/ Ryby 5/ Jádra podzemnice olejné (arašídy) 6/ Sojové boby 
7/ Mléko 8/ Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie) 9/ Celer 10/ Hořčice 
11/ Sezamová semínka 12/ Oxid siřičitý 13/ Vlčí bob (lupina) 14/ Měkkýši
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Podáváme 
i v březnu
speciální
nabídku

hamburgerů

Ceny uvedeny v Kč vč. DPH

 

V denní nabídce po omezený čas!


