POLEDNÍ TÝDENNÍ MENU

13.5. – 17.5. 2019

Pondělí
0,33l Žampionový krém (1,7,9)
1. 150g Grilované kuřecí prso s restovanými kapustičkami a hranolkami (1,9) 99,2. 150g Holanský mletý řízek s bramborovou kaší a okurkovým salátem (1,3,7) 97,3. 300g Italské krémové rizoto s liškami a vepřovou panenkou (7,9) 94,Úterý
0,33l Čočková polévka s uzeninou (1,9)
1. 150g Svratecký guláš s bramboráčkama z naší kuchyně (1,3,7) 105,2. 150g Smažená kotleta v pivním těstíčku s mačkanými bramborami (1,3,7) 99,3. 300g Zapečené šunkofleky s uzeným masem a kyselou okurkou (1,3,7) 93,-

Čtvrtek
0,33l Rajská polévka s těstovinou (1,3,7,9)
1. 150g Filírované kachní prso se zeleninou a asijskými nudlemi (1,6,9) 105,2. 150g Vepřové výpečky s kyselím zelím a bramborovým knedlíkem z naší kuchyně (1,3) 98,3. 300g Kovbojské fazole s klobásou a pečivem (1,3,7) 95,Pátek
0,33l Česneková polévka (1,3,7,9)
1. 150g Zvěřinové medailonky se švestkovou omáčkou a hranolkami (1,7,9) 110,2. 150g Vepřová plec s dvoubarevnou karotkou a vařenými bramborami (1,7) 98,3. 150g Smažená sýrová jehla s opečenými bramborami a tatarskou omáčkou (1,3,7) 96,Týdenní nabídka
1. 200g Steak z krkovice se šunkou a sázeným vejcem a hranolkami (3,9) 198,2. 200g Smažená vepřová játra s hranolkami a tatarskou omáčkou (1,3,7,9,12) 154,3. 200g Hovězí líčka na vině s bramborovou kaší (7,9,10) 169,-

Čepovaný Birell světlý
a nově Birell světlý
pomelo-grep
k našemu obědovému menu
nealkoholické pivo
0,3l

11,-

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
CENY UVEDENY V KČ VČ. DPH

design joch.cz

Středa
0,33l Bramborová polévka (1,3,9)
1. 150g Hovězí znojemská pečeně s rýží/houskový knedlík z naší kuchyně (1,3,7) 99,2 3ks Marinované kuřecí paličky v medu a sladké chilli s vařenými bramborami (1,7) 96,3. 300g Těstoviny Pappardelle s tuňákem a křepelčími vejci (1,3,4,7) 94,-

