
PONDĚLÍ 11. 11. 2019 

0,33 l Žampiónová (1,3,7) 30 Kč 

150 g Hovězí ořech v křenové 
omáčce s houskovým 
knedlíkem (1,3,7) 

109 Kč 

150 g Medailónky z vepřové 
panenky s pepřovou omáčkou 
a opečené bramborové  
plátky (1,3,7) 

149 Kč 

150 g Lasagne s kuřecím masem 
a špenátem (1,3) 

109 Kč 

150 g Kuřecí prso filírované 
na salátu s quinoou  
a čočkou (0) 

99 Kč 

150 g Mletý řízek s nivou  
a bramborová kaše (1,3,7) 

115 Kč 

ÚTERÝ 12. 11. 2019 
0,33 l Ovarová s kroupami (1,3,7,9) 30 Kč 

150 g Nudličky z pravé svíčkové  
s hlívou ústřičnou  
a hranolky (1,3,7) 

159 Kč 

150 g Masové kuličky v rajské 
omáčce a dušená rýže (1) 

99 Kč 

150 g Pečená vepřová krkovice 
s bramborovým knedlíkem  
a zelí (1,3,7) 

105 Kč 

150 g Přírodní kuřecí plátek  
a pečené brambory s nivou (1,3) 

109 Kč 

300 g Pstruh na bylinkovém másle  
s opečenými bramborami na 
rozmarýnu (1,3,7) 

179 Kč 

STŘEDA 13. 11. 2019 
0,33 l Hadrovka (1,3,7,9) 30 Kč 

150 g Španělský ptáček s dušenou 
rýží (1,3,7) 

125 Kč 

150 g Vepřový plátek s dušenou 
karotkou a vařené brambory (1) 

99 Kč 

150 g Pečené kuře s ořechovou 
nádivkou a šťouchané 
brambory (1,3,7,8) 

109 Kč 

150 g Quesadilla s kuřecím masem 
zakysanou smetanou a salsou 

(1,3,7) 

119 Kč 

100 g Salát z červené řepy  
a čínského zelí se smaženým 
hermelínem a opečený toust 

(1,3,7) 

105 Kč 

ČTVRTEK 14. 11. 2019 

0,33 l Rajčatová s těstovinou (1,9) 30 Kč 

150 g Hovězí kostky na houbách  
s houskovým knedlíkem (1,3,7) 

109 Kč 
 

150 g Vepřové ražniči se slaninou, 
cibulí a hranolky (1,3,7) 

119 Kč 
 
 

150 g Bramborové knedlíky plněné 
uzeným masem a zelí (1,3,7) 

109 Kč 
 

150 g Kuřecí rarášci s bramborovou 
kaší a zelný salátek (1,3,7) 

119 Kč 

200 g Kynuté knedlíky s povidly, 
skořicí, cukrem a máslem (1,3,7) 

99 Kč 

PÁTEK 15. 11. 2019 
0,33 l Hovězí vývar s domácím 

drobením (1,3,7) 
30 Kč 

150 g Vepřové na paprice 
s houskovým knedlíkem (1.3,7) 

105 Kč 

150 g Pečené vepřové kostky na 
česneku s bramborovými 
špalíky a špenát (1,3,7) 

115 Kč 
 

150 g Kuřecí prsíčko sous vide 
s máslovou zeleninou  
a mačkaným bramborem (1,3,7) 

129 Kč 

150 g Penne se sýrovou omáčkou  
a kuřecím masem (1,3,7) 

99 Kč 
 

150 g Caesar salát s grilovaným 
kuřecím masem a krutony (1,3,7) 

119 Kč 
 

STÁLÁ NABÍDKA OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 

150 g  Smažený eidam,  
vařené brambory,  
(hranolky) 
+ domácí tatarka (1,3,7,10) 

119 Kč 

150 g Smažený kuřecí řízek,  
vařené brambory,  
(hranolky) (1,3,7) 

119 Kč 

150 g Smažený vepřový řízek,  
vařené brambory,  
(hranolky) (1,3,7) 

119 Kč 

POLÉVKA + HLAVNÍ CHOD = POLÉVKA ZA 18 KČ 
V PŘÍPADĚ ZÁMĚNY PŘÍLOHY ZA HRANOLKY ÚČTUJEME 15 KČ 

 

 

Celý týden je stále možnost 

objednání svatomartinského menu, 

prosíme o rezervaci. 


