POLEDNÍ TÝDENNÍ MENU

15.4. – 19.4. 2019

Pondělí
0,33l Zelná polévka s uzeninou (1,7,9)
1. 150g Špíz z vepřové panenky s bramborovými dukátky (1) 99,2. 150g Přírodní kuřecí řízek s glazovanými kapustičkami a bramborovou kaší (1,7) 96,3. 300g Zeleninový kus-kus s krůtím masem (1) 92,Úterý
0,33l Kmínová polévka s vejci (3,9)
1. 1ks Pečená kachní čtvrť s červeným a bílým zelím a bram. knedlíkem z naší kuchyně (1,3,7) 110,2. 150g Kuřecí Kung-Pao s divokou rýží (8) 96,3. 150g Kapustové karbenátky s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou (1,3,7,10) 92,Středa
0,33l Kulajda (1,3,7)
1. 150g Hovězí roštěná na houbách s rýží/houskovým knedlíkem z naší kuchyně (1,3,7) 99,2. 150g Kuřecí stripsy s bramborovou kaší a rajčatovým salátem (3,7,12) 96,3. 300g Ovocné bramborové knedlíky sypané skořicí a cukrem (1,3,7) 92,Čtvrtek
0,33l Jarní bramborová polévka (1,3,9)
1. 1ks Grilovaná makrela s citrónovou omáčkou a špenátovými bramborami (1,3,4) 105,2. 150g Vepřová plec s dvoubarevnou karotkou a vařenými bramborami (1,7) 96,3. 300g Kovbojské fazole s klobásou a pečivem (1,3,7) 93,Pátek
0,33l Asijská polévka s rýžovými nudlemi (3,4,11)
1. 150g Zvěřinové biftečky se sázeným vejcem, jalovcovou omáčkou a hranolkami (1,3,7) 105,2. 150g Ražniči s opečenými bramborami, hořčicí a cibulí (1,10) 95,3. 250g Ravioli plněné hovězím masem se sušenými rajčaty a rukolou (1,3,7) 93,Týdenní nabídka
1. 150g Smažené nugety z lososa s bramborovou kaší a okurkovým salátem (1,3,4,7) 147,2. 120g Grilovaný kozí sýr na směsi salátů s opečenou čer. řepou, sypaný vlašskými jádry (1,3,7,8) 128,3. 200g Steak z krkovice se šunkou, sázeným vejcem a hranolkami (3,9) 198,-

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

11,-

TANKOVÝ KOZEL
AKCE 5+1 ZDARMA
CELÝ DUBEN V RUP

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

