Menu 4. prosince 2020
Polévka
Hovězí vývar s nudlemi (1,3,6,9)
Hráškový krém s krutony (1,3,7,9)

39,39,-

Hlavní jídla
160g Smažený holandský řízek, domácí bramborová kaše, okurka (1,3,7,9)
150g Vepřová krkovice zapečená s cibulí hořčicí a smetanou, domácí bramborové krokety (1,3,7,9)
150g Kuřecí plátek na žampionech, rýže (1,6)
300g Srbské rizoto, sýr, sterilovaná okurka (6,7,10,12)
100g Hovězí guláš, houskový knedlík nebo kolínka (1,3,7,9)
150g Kuřecí játra na slanině a cibuli, fritované brambory (1,3,7,9)
250g Tagliatelle se špenátem, kuřecím masem, slaninou, smetanou, česnekem a vejcem (1,3,6,7,9)
150g Vepřový pašerácký řízek (vejce, cibule, paprika, slanina), fritované brambory, tatarská omáčka,
sýr (1,3,6,9,12)
300g Špagety s boloňským ragú, Grana Padano (1,3,6,7,9)
300g Špagety s cherry rajčátky, slaninou, bazalkou, jarní cibulkou, česnekem a Grana Padano (1,3,7,9)
200g Marinovaná vepřová krkovice, fritované česnekové brambory, česnekový dressing (1,3,7,9)
200g Vepřový steak, slaninové fazolky, česnekový dressing (6,7)
120g Sýrové válečky s chilli, hranolky, tatarská omáčka (1,3,6,7,10,12)
150g Kuřecí gyros, hranolky, tatarská omáčka (1,3,6,7,9,10,12)
100g Řízečkový salát (kuřecí řízečky, zeleninový salát s česnekovým dressingem) (1,3,7,10,12)
150g Trhané vepřové maso, hranolky, čerstvý špenát, vejce (3,9,10)
150g Trhané vepřové maso, grilovaná zelenina, čerstvý špenát, vejce (3,9)
150g Kuřecí Gordon Bleu, hranolky, tatarská omáčka, zeleninová obloha (1,3,6,7,10,12)
200g Jitrnicový prejt, vařené brambory, zelí (1,6,7,10,12)
160g Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
300g Špagety s čerstvým špenátem, trhaným vepřovým masem, grana padano (1,3,7)
250g Bramborové noky se sýrovou omáčkou, špenátem a kuřecím masem (1,3,4,7)
300g Penne s kuřecím masem a sýrovou omáčkou z nivy (1,3,7)
2ks Tortilla plněná grilovaným kuřecím masem, křupavou zeleninou, česnekovým dressingem (1,3,7)
5ks Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, cibulka (1,3,6,7,10,12)
3ks Kynuté borůvkové knedlíky, kysaná smetana máslo, cukr (1,3,7)
100g Dětský kuřecí řízek, hranolky, kečup (1,3,7,12)
2ks Sýroví dinosauři, hranolky, kečup (1,3,7,12)
2ks Dětské kuřecí safari, hranolky, kečup (1,3,7,12)
120g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7,9)
150g Smažený vepřový řízek z krkovice, vařené brambory, okurka (1,3,6,7)
150g Smažený kuřecí řízek, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7,9)
200g Řecký salát (rajčata, okurka, paprika, balkánský sýr, olivy) (7)
200g Šopský salát (rajčata, okurka, paprika, balkánský sýr) (7)
Upozornění: Na stravenky nevracíme (děkujeme za pochopení).
Změna jídelního lístku vyhrazena. Gramáže masa jsou uvedeny v syrovém stavu.

Kde nás najdete

Volejte: 774 880 880
V závorce jsou čísla alergenů, alergeny si můžete prohlédnout zde:
SEZNAM ALERGENŮ PUBLIKOVANÝ VE SMĚRNICI 2000/89 ES OD 13.12.2014 SMĚRNICÍ 1169/2011 EU:

109,119,109,109,109,109,119,119,139,109,189,169,119,139,139,139,159,169,109,109,139,169,169,139,109,109,119,119,119,159,159,159,109,109,-

