
 

Týdenní menu 10. 5. -14. 5. 2021
Nabídka jídel od 10:30 – 15:00

PONDĚLÍ 10. 5. 2021  
Polévka:             Hrachová s klobásou /1a/                                                                                                                   29,-Kč
1.       120g        Frankfurtská hovězí pečeně s jasmínovou rýží /1a/                                                                     109,-Kč
2.       150g        Záhorácký závitek se šťouchanými bramborami se slaninou /1a,7,10/                                    104,-Kč
3.       150g        Opečená vinná klobása s bramborovou kaší a kyselou okurkou /1a,7,10/                              102,-Kč
4.       150g        Kuřecí plátek zapečený mozzarellou a rajčaty s opečenými bramborami /1a,7/                    104,-Kč
5.       350g        Penne s kuřecím masem a sušenými rajčaty na bílém víně /1a,3,7,12/                                   102,-Kč
  

ÚTERÝ 11. 5. 2021  

Polévka: Houbový krém s krutony /1a,3,7/                                                                                                     29,-Kč
1. 150g Segedínský guláš  s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                                                   104,-Kč
2. 150g Kuřecí játra na cibulce s jasmínovou rýží /1a/                                                                              102,-Kč
3. 150g          Kuřecí medailonky s pepřovým přelivem a opečenými bramborami /1a,7/                            104,-Kč
4. 120g          Vídeňský hovězí plátek s vařenými bramborami /1a/                                                                  109,-Kč
5.     350g          Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem /1a,3,7/                                                                       98,-Kč

STŘEDA 12. 5. 2021 
Polévka: Hovězí vývar s kapáním /1a,3,7,9/                                                                                                   29,-Kč 
1. 120 g Maďarský hovězí guláš s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                                          109,-Kč
2. 150 g Čevabčiči s vařenými bramborami, hořčicí a cibulí /1a,3,7,10/                                                 102,-Kč
3. 150g Vykostěné kuřecí stehno v BBQ omáčce s opečenými bramborami /1a,6,10/                       104,-Kč
4. 150 g Filírovaná vepřová panenka na kroupovém rizotu s houbami /1a,3,7/                                    106,-Kč
5.     350 g          Boloňské špagety sypané sýrem /1a,3,7/                                                                                      102,-Kč

ČTVRTEK 13. 5. 2021  
Polévka: Ruský boršč /1a,7,9,10/                                                                                                                     29,-Kč
1. 120 g Štěpánská hovězí pečeně s jasmínovou rýží /1a/                                                                        109,-Kč
2.     150 g          Pikantní masové nudličky na hříbkách s bramboráčky /1a,3,7/                                                104,-Kč
3. 350 g Zapečené šunkofleky s kyselou okurkou /1a,3,7,10/                                                                  102,-Kč
4. 150 g Vepřová játra sous-vide s pepřovou šťávou a americkými bramborami /1a/                         102,-Kč
5.     350 g          Bramborové noky s kuřecím masem a špenátem ve smetanové omáčce /1a,3,7/               102,-Kč

PÁTEK 14. 5. 2021
        

Polévka:            Česnečka s krutony a sýrem /1a,3,7/                                                                                                 29,-Kč
1. 150 g         Vepřové výpečky s bramborovým knedlíkem a dušeným zelím /1a,3,7,10/                            104,-Kč
2. 150 g         Kapustový karbanátek s uzeným masem, bramborovou kaší a kys, okurkou /1a,3,7,10/      102,-Kč
3.     150 g         Srbské kuřecí ražnici s opečenými bramborami /1a,10/                                                              104,-Kč
4. 120 g         Krůtí kapsa se šunkou a modrým sýrem s opečenými bramborami /1a,3,7,10/                     106,-Kč
5.     2 ks            Sázené vejce s čočkou na kyselo a kyselou okurkou /1a,3,10/                                                     79,-Kč

Rozvoz obědů od 10:00 do 13:00


