
Pondělí
0,33l Kmínová polévka s vejci (3,9)

1. 150g Kotleta na grilu s horčicovou omáčkou a hranolky (1,7,10) 92,-
2. 150g Kuřecí prso na žampionech s rýží a ovocným kompotem (1,7) 90,-
3. 300g Krémové rizoto s krevetami, cherry rajčaty a chřestem, sypané sýrem (2,7) 88,-

Úterý
0,33l Hovězí vývar se zeleninou a játrovými knedlíčky (1,3,9) 96,-
1. 150g Medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou a bramborovými dukátky (1,3,9) 96,-
2. 150g Pečené vepřové maso s kyselým zelím a bramborovým knedlíkem z naší kuchyně (1,3) 91,-
3. 300g Smažený hermelín v kukuřičné strouhance s vařenymi brambory a česnekovým dipem (3,7) 89,-

Středa
0,33l Gulášová polévka (1,9)
1. 3ks Marinované kuřecí paličky s mačkanými brambory a rajčatovým salátem (1,7) 92,-
2. 150g Filet z mořské štiky s bramborovou kaší a pečenými rajčaty (4,7) 90,-
3. 250g Těstoviny Carbonara sypané sýrem (1,3,7) 88,-

Čtvrtek
0,33l Mexická polévka (9) 
1. 150g Svratecký guláš s bramboráčky/rýže (1,3,7) 95,-
2. 150g Kuřecí plátek zapečený šunkou a sýrem se štouchanými brambory (1,7) 90,-
3. 250g Smažený květák s vařenymi brambory a tatarskou omáčkou (1,3,7,10) 88,-

Pátek
0,33l Česneková polévka s krutóny (1,3,7,9)

1. 150g Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem (1,3,7,9,10) 95,-
2. 150g Roštěná na houbách s rýží/houskovým knedlíkem z naší kuchyně a vídeňskou cibulkou (1) 91,-
3. 4ks Kynuté knedlíky s letním ovocem sypané cukrem a skořicí (1,3,7) 88,-

Jídlo týdne
200g Smažený kapr s lehkým bramborovým salátem (1,3,4,7,10) 152,-

Salát týdne
300g Salát s kuřecím masem, opečenou slaninou, vajíčky a avokádem s opečenou bagetkou (1,3) 152,-

POLEDNÍ TÝDENNÍ MENU 16. 7. – 20. 7. 2018

ceny uvedeny v kč vč. dph

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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