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Pondělí, 18.1.2021
Polévka: Slepičí vývar s nudlemi (1,9)
VYPRODÁNO 1) 120g Hovězí svíčková pečeně, divoké brusinky, citron, houskový knedlík (1,3,7,10)
VYPRODÁNO 2) 350g Lasagne quattro formaggi (čtyři druhy sýrů) s kuřecím masem a lehkým salátkem (1,3,7)
3) 400g Tortilla plněná marinovanými kuřecími kousky , zeleninou a jogurtovým dipem, naše hranolky (1,3,7)
4) 160g Marinovaná vepřová krkovička s rozmarýnem a česnekem, grilované brambory s cuketou a dresink (1,3,7)
Úterý, 19.1.2021
Polévka: Uzená s kroupami a majoránkou (1)
1) 240g Pečené kuřecí stehno s nádivkou,jasmínová rýže (1)
2) 350g Bramborové noky s vepřovou panenkou, smetanou, žampiony, sypané sýrem (1,3,7)
VYPRODÁNO 3) 350g USA Hamburger (hovězí mleté, USA cheese, rajče, salát, americký dresink),naše hranolky,
česneková majonéza (1,3,7,10)
4) 160g Grilované kuřecí prsíčko, máslová kukuřice, selské brambory s česnekem, salátek
Středa, 20.1.2021
Polévka: Fazolová s klobásou (1,7,8,)
1) 350g Špagety Bolognese (ragú z mletého hovězího masa, zeleniny a drcených rajčat) sypané sýrem (1,7,9,)
VYPRODÁNO 2) 150g Smažený kuřecí Cordon bleu s bramborovou kaší a lehkým salátkem (1,3,7)
VYPRODÁNO: 3) Tortilla s trhaným vepřovým masem, zeleninou a slaninovou majonézou , naše hranolky s
bylinkovým dipem (1,3,7,10) (11:53)
4) 150g Grilovaný krůtí steak, gratinovaný čabajkou a nivou, šťouchané brambory s pažitkou (1,7)
5) 350g Bramborové noky s krůtími kousky a omáčkou z nivy (1,3,7)
Čtvrtek, 21.1.2021
Polévka: Frankufrtská s párečky (1,7)
1) 130g Hovězí líčka na červeném víně a kořenové zelenině, bramborová kaše (3,7,9,12)
2) 160g Smažený kuřecí řízek se šťouchaným bramborem s jarní cibulkou a citronem (1,3,7,10)
3) 350g Sandwich s kuřecím prsíčkem v bylinkové krustě, salátkem, sýrem a majonézou, naše hranolky (1,3,7)
4)160g Grilovaný steak z vepřové krkovice, česneku, bramborové hranolky, BBQ omáčka, salátek (1,3,7,10)

125 Kč
109 Kč
119 Kč
125 Kč

Pátek, 22.1.2021
Polévka: Čočková polévka s klobásou (1,7,9)
1) 180g Plněná paprika s rajskou omáčkou a houskovým knedlíkem (1,3,7)
2)120g Variace smažených sýrů, vařené brambory s pažitkou, salátek a tatarská omáčka (1,3,7,10)
3) 170g Trhané kuřecí v omáčce s limetkou a chilli, naše hranolky, salátek (1)
4) 160g Steak z vepřové kotlety, volské oko, americké brambory, česnekový dip (3,7)
5) 350g Jahodové kynuté knedlíky se zakysanou smetanou a čokoládou(1,3,7)

105 Kč
109 Kč
119 Kč
125 Kč
105 Kč
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