
Pondělí
0,33l Rajská polévka s těstovinou (1,3,7,9)

1. 150g Zvěřinový svratečák s bramboráčky (1,3,7,9,12) 89,-
2. 150g Vepřové maso na kapustě se slaninou s varenými brambory (1,7) 87,-
3. 300g Zapečená palačinka se špenátem a kuřecím masem (1,3,7) 85,-

Úterý
0,33l Hrachová polévka s uzeninou (1,9)

1. 150g Marinovaná krkovice s dvoubarevnými fazolkami a hranolky (1) 89,-
2. 150g Cikánská hovězí pečeně s rýží (1,9,12) 87,-
3. 300g Těstoviny penne se sušenými rajčaty a mozzarellou (1,3,7) 85,-

Středa
0,33l Uzená polévka s kroupami (1,9) 
1. 150g Hovězí roastbeef s hranolkami a zelným salátem (1,10) 98,-
2. 150g Holandský mletý řízek s bramborovou kaší (1,3,7) 87,-
3. 300g Zapečené francouzské brambory s okurkovým salátem (3,7,10) 85,-

Čtvrtek
0,33l Dršťková polévka 
1. 150g Vepřové ražniči s opečeným bramborem, cibulí a hořčicí (1,10) 89,-
2. 150g Kuřecí roláda se špenátem, slaninou a vařenymi brambory (1,3,7) 87,-
3. 300g Srbské rizoto sypané sýrem a s kyselou okurkou (7) 85,-

Pátek
0,33l Francouzská cibulačka (1,9,12)

1. 150g Kuřecí satay s čínskými nudlemi (1,3,6,7,8,14) 89,-
2. 150g Masový špíz se zeleninou a štouchanými brambory (1,7) 87,-
3. 3ks Bavorské vdolky s povidly s tvarohem (1,3,7) 85,-

Jídla týdne
1. Pečená husí čtvrť s červeným a bílým zelím a bramborovým knedlík z naší kuchyně (1,3,7) 168,-
2. 159g Hovězí biftek s horčičnou omáčkou a americkými brambory (7,9,10) 154,-

Salát týdne
300g Směs trhaných salátů se sušenými rajčaty, kousky mozzarelly, bylinkovým pestem 
a opečenou bagetkou (1,3,7) 126,-

POLEDNÍ TÝDENNÍ MENU 19. 3. – 23. 3. 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

INFORMUJTE SE U OBSLUHY
NEBO NA WWW.RESTAURACEUPOSTY.CZ

design joch.cz

K prvnímu výročí otevření 
restaurace u pošty jsme pro vás 
připravili sérii vlastních Rup 
pohlednic. Stavte se k nám 
na jídlo a získejte jednu z nich! *

RUP MÁ VÝROČÍ !

* Výroční pohlednice RUP dáváme na požádání a pouze v době mimo obědová menu.


