POLEDNÍ MENU (polévka,hl.jídlo,moučník/salát)od99,-Kč

(3,54 Euro)

38. týden

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí:
1. 120g
2. 100g
3. 100g
4. 150g

Kuřecí vývar s kapáním, masem a zeleninou

Maďarský hovězí guláš, houskový knedlík/ rýže
Smažený sýr Eidam, vařený brambor, domácí tatarská omáčka
Smažený sýr Hermelín, vařený brambor, domácí tatarská omáčka
Grilovaný kuřecí steak z vykoštěného stehna na barevném pepři, hranolky, domácí tatarská omáčka

99,99,109,109,-

Domácí jablečný závin

Úterý :

Krušnohorská česnečka s bramborami a opečeným chlebem

1. 150g Dušená roštěná na lesních houbách, rýže, bramborový knedlík
2. 150g Uzená vepřová krkovice, špenát, bramborový knedlík
3. 150g Grilovaný steak z kuřecích prsou s omáčkou ze čtyř druhů sýra, hranolky, rýže
4. 300g Velký zeleninový salát s restovanými kousky lososa, bylinkový dresink, toast

109,99,109,109,-

Zelný salát

Středa :
1.
2.
3.
4.

Hovězí vývar se šunkovým svítkem a zeleninou

150g Smažený řízek z vepřové krkovičky, bramborový salát / bramborová kaše, okurka, citrón
150g Smažený řízek z kuřecích prsou, bramborový salát / bramborová kaše , okurka, citrón
150g Na kořenové zelenině a červeném víně dušená telecí líčka, bramborová kaše
300g Velký zeleninový salát,, Řecký,, s Balkánským sýrem a černými olivami, dresink, toast

109,109,109,99,-

Moučník

Čtvrtek :
1.
2.
3.
4.

Francouzská cibulačka s krutónkami

150g Houbová smetanová omáčka s hovězím masem, houskový knedlík / bramborové noky
150g Husarská pečená roláda z vepřové krkovičky plněná pikantní masovou nádivkou, vař. brambor,tatarka
150g Pečená kuřecí čtvrtka na bylinkovém másle, vařený brambor/ hranolky, francouzská majonéza
300g Velký zeleninový salát s tuňákem, vařeným vejcem, olivami a červenou cibulí, toast

99,99,109,109,-

Míchaný zeleninový salát

Pátek :

Frankfurstká polévka s párkem

1. 150g Hamburská pečená vepřová kýta, karlovarský knedlík
99,2. 150g Grilované medailonky z kuřecích prsíček (3ks) na žampiónech se smetanovou omáčkou, krokety / rýže 109,3. 150g Smažené rybí filé, vařený brambor , domácí tatarská omáčka, citrón
99,4. 300g Velký zeleninový salát se smaženými kousky modrého sýra, brusinky, toast
99,Moučník

JAKO ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU K POLEDNÍMU MENU VÁM NABÍZÍME :
- Kávu Lavazza-Espresso s mlékem a karamelovým biscuitem (malé,velké)za 19,-Kč
-Jemně perlivou minerální vodu 0,3l/18,-Kč -Colu 0,2l/18,- Kofola Original 0,2/18,-Kč
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