
Pondělí
0,33l Dršťková polévka z hlívy ústřičné (1,9) 
1. 150g Špíz z vepřové panenky s bramborovými dukátky (1) 99,-
2. 150g Kuřecí směs se zeleninou a rýží 97,-
3. 200g Smažený květák s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou (1,3,7,10,12) 96,-

Úterý
0,33l Pórková polévka s vejci (1,3,7,9) 
1. 150g Hovězí rajská pečeně s houskovým knedlíkem za naší kuchyně / těstovinou (1,3,7) 103,-
2. 150g Řízek naruby s mačkanými bramborami a okurkovým salátem (1,3,7,12) 99,-
3. 150g Grilovaná vinná klobása s bramborovou kaší a hořčicí (1,7,10,12) 96,-

Středa
0,33l Lososový krém s krutóny (1,3,4,7,9) 
1. 150g Burger s trhaným husím masem a hranolkami (1,3,7) 105,-
2. 150g Vepřové výpečky s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem z naší kuchyně (1,3,7,12) 99,-
3. 300g Zapečené boloňské lasagne (1,3,7) 96,-

Čtvrtek 
0,33l Asijská polévka s rýžovými nudlemi (2,3,4,9,11,14)

1. 150g Smažený Gordon Bleu se štouchanými bramborami a okurkovým salátem (1,3,7) 100,-
2. 150g Pstruh po mlynářsku s karotkovým pyré a vařenými bramborami (1,3,4,7) 98,-
3. 300g Italské Raviolli plněné hovězím masem s loupanými rajčaty (1,3,7) 96,-

Pátek
0,33l Silný bazentí vývar s vaječným kapaním (1,3,7,9)

1. 150g Roštěná na houbách s rýží (1) 108,-
2. 150g Vepřový řízek s bramborovým salátem z naší kuchyně (1,3,7,9,10,12) 99,-
3. 200g Kovbojské fazole s klobásou a chlebem (1,3,7) 97,-

TÝDENNÍ NABÍDKA
1. 200g Poctivý guláš z kližky s houskovým knedlíkem z naší kuchyně (1,3,7,9) 137,-
2. 150g Srnčí mini řízečky s bramborovým salátem z naší kuchyně (1,3,7,9,10,12) 187,-
3. 1ks Tortila s kuřecím masem, čerstvou zeleninou a dresinkem (1,3,7) 141,-

POLEDNÍ MENU   18.11. — 22.11. 2019

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

Besídky & setkání
Firemní nebo soukromé 
oslavy v RUP & RUP B#stro
rezervujte si salónek nebo 
aspoň stůl, dokud jsou místa!
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