Vážení hosté,
dovolujeme si Vás informovat, že všechna jídla v naší nabídce
mohou obsahovat alergeny. V případě Vašeho zájmu o tuto
informaci, se obraťte na obsluhu.
Děkujeme a přejeme Vám dobrou chuť.

100,-

Vážení hosté,
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mohou obsahovat alergeny. V případě Vašeho zájmu o tuto
informaci, se obraťte na obsluhu.
Děkujeme a přejeme Vám dobrou chuť.

Pondělí 8.10.
Kuřecí vývar s masem, celestýnskými nudlemi
a zeleninou jullien
Lehce pikantní hovězí guláš se šalotkou, dušená hrášková rýže

I.
II.

Pečené kuřecí stehýnko na tymiánu s máslovou
bramborovou kaší
Taštičky plněné povidly s opraženou strouhankou a kakaem

III.

Pátek 12.10.
35,125,120,90,-

Hovězí vývar s bylinkovými knedlíčky

35,-

I.

Kuřecí indické karí, dušená basmati rýže s bambusem

120,-

II.

Filírovaná vepřová pečené s houbami, šťouchané brambory
s cibulkou
Vegetariánské Rizoto s hráškem a hoblinkami parmezánu

125,-

III.

105,-

Úterý 9.10.
Špenátová polévka s mléčnou pěnou
I.
II.
III.

Steak z vepřového karé s bylinkami a slaninou, šťouchané
brambory se šalotkou
Filátko z aljašské tresky s limetkovým pestem
a gratinovaným bramborem
Zapékané kapustičky se sýrovou omáčkou, smetanový
bramborový gratin

Sobota 13.10.

35,120,110,95,-

Polévka z kořenové zeleniny s bramborovou slámou
I.

Pečené filátko ze sumečka afrického, petrželkové brambory

II.

Grilovaná krkovička v medovo-hořčičné omáčce,
bramborový gratin
Domácí kynuté švestkové knedlíčky se strouhaným tvarohem
a skořicí

III.

Středa 10.10.

35,120,120,99,-

Neděle 14.10.

Krém z muškátové dýně

35,-

I.

Krůtí špízky Pinchitos s paprikou a cibulkou, krokety

120,-

II.

Těstoviny Penne s Boloňskou masovou směsí a sýrem

I.

Kuřecí řízečky s máslovou bramborovou kaší, okurkový salát

III.

Zeleninové karbanátky s kukuřicí, petrželkový brambor

115,85,-

105,-

II.

Hamburgery se sýrem a šalotkou, domácí hranolky

120,-

III.

Halušky se zelím, cibulkou a kousky slaniny

Čtvrtek 11.10.
Tradiční zelňačka s kapkou zakysané smetany

35,-

Hovězí ragú Stroganoff, dušená rýže s čerstvým hráškem

110,-

II.

Tagliatelle s krémovou omáčkou a grilovanými kousky lososa

III.

Bylinkový Kus-Kus s restovaným hráškem a parmesanem

125,80,-

I.

Boršč s creme fraiche

35,-

90,-

