
 

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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Ceny uvedeny v Kč vč. DPH

 

objednávky
+420 777 020 977

Rozvoz 10:00 –14:00 

Pondělí
0,33l Pórková polévka s vejci (1,3,7,9) 
1. 150g Grilovaná kotleta s houbovou omáčkou a hranolkami (1) 110,-
2. 150g Čevabčiči s bramborovou kaší,hořčicí a cibulí (1,3,7,10) 102,- 
3. 300g Rizoto s kuřecím masem,hráškem a kukuřicí,sypané sýrem (1,7) 99,-

Úterý
0,33l Ovarová polévka s kroupami (1) 
1. 150g Hovězí rajská pečeně s těstovinou/houskovým knedlíkem z naší kuchyně (1,3,7,9) 110,-
2. 150g Krůtí špíz se zeleninou,klobásou a mačkanými bramborami (1,7) 106,-
3. 150g Smažený sýr s hranolkami a tatarskou omáčkou (1,3,7,10,12) 101,-

Středa
0,33l Bramborová polévka s houbami (1,3,9) 
1. 150g Grilovaná krkovice se sladkou chilli omáčkou a americkými bramborami (1) 109,-
2. 150g Moravský vrabec s kyselým zelím a bramborovým knedlíkem z naši kuchyně (1,3,7) 105,-
3. 1ks Tortila s kuřecím masem,zeleninou a dresinkem (1,3,7,10) 100,-

Čtvrtek
0,33l Zelná polévka s uzeninou (1,7,9)
1. 150g Losos na grilu s řepovým pyré (1,4,7) 115,-
2. 150g Holandský mletý řízek s bramborovou kaší a okurkovým salátem (1,3,7,10,12) 105,-
3. 300g Italské tortellini plněné rukolou a riccotou (1,3,7) 99,-

Pátek
0,33l Česneková polévka s volským okem (1,3,7,9) 
1. 150g Medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou a hranolkami (1,7) 112,-
2. 150g Azu po tatarsku s rýží (1,9) 106,-
3. 300g Zapečené šunkofleky uzeným masem a kyselou okurkou (1,3,7,9) 98,-

TÝDENNÍ NABÍDKA
1. 200g Smažená játra s hranolkami a tatarskou omáčkou (1,3,7,9) 139,-
2. 1ks Pstruh po mlynářsku s grilovanými fazolkami a vařenými bramborami (1,4,7) 146,-
3. 200g Steak z krkovice se šunkou a sázeným vejcem s hranolkami (1,3,7) 215,-

POLEDNÍ TÝDENNÍ MENU   25.5. — 29.5. 2020


