
PONDĚLÍ 18. 11. 2019 

0,33 l Kuřecí vývar s frit. nudlemi 
(1,3,7,9) 

30 Kč 

150 g Haškův guláš s cibulí, křenem 
a špekovým knedlíkem  

(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Grilovaná vepřová kotleta 
s brusinkovou omáčkou  
a gratinované brambory  

(1,7) 

119 Kč 

150 g Kuřecí prso plněné šunkou, 
pórkem a žampióny 
s bramborovou kaší nebo 
bramborový salát  
(1,3,7) 

119 Kč 

150 g Pečená uzená krkovička, 
hrachová kaše se smaženou 
cibulkou a chléb  
(1) 

99 Kč 

150 g Cuketa plněná mletým 
masem, zapečená sýrem 
s česnekovou bagetkou  
(1,3,7) 

109 Kč 

ÚTERÝ 19. 11. 2019 
0,33 l Boršč se zakysanou smetanou 

(1,3,7,9) 
30 Kč 

150 g Hovězí maso v koprové 
omáčce s houskovým 
knedlíkem  
(1,3,7) 

99 Kč 

150 g Vepřový špíz s pikantní 
klobásou, cibulí a šťouchaný 
brambor  

(1) 

119 Kč 

250 g Pečené kuře na rajčatech  
a fenyklu, cibulová tarhoňa  
(1) 

109 Kč 

150 g Tagliatelle s kuřecím masem, 
žampióny a smetanovou 
omáčkou  

(1,3,7) 

115 Kč 

150 g Květákové placičky s dipem  
ze zakysané smetany, 
bramborovou kaší a salátek  
(3,7) 

105 Kč 

STŘEDA 20. 11. 2019 
0,33 l Staročeská bramboračka  

(1,3,7,9) 
30 Kč 

150 g Hovězí stroganov z pravé 
svíčkové s hranolky  

(1,3,7) 

149 Kč 

150 g Vepřové výpečky, bramborový 
knedlík a zelí  
(1) 

99 Kč 

150 g Mletý biftek s konfitovanou 
červenou cibulí s brusinkami  
a tymiánové brambory  

(1,3,7,8) 

109 Kč 

150 g Kuřecí směs po čínsku 
s rýžovými nudlemi  
(1,3,7) 

119 Kč 

100 g Tilápie na kmíně 
s bramborovou kaší  
(1,3,7) 

105 Kč 

ČTVRTEK 21. 11. 2019 

0,33 l Gulášová 
(1,9) 

30 Kč 

150 g Zbojnická roláda s houskovým 
knedlíkem nebo dušenou rýží 
(1,3,7) 

109 Kč 
 

150 g Vepřový řízek na ruby  
a rakouský bramborový  
salát  
(1,3,7) 

109 Kč 
 
 

300 g Burger s filírovaným husím 
prsem, konfitovanou cibulkou 
a jablečným chutney 
(1,3,7) 

149 Kč 
 

150 g Pečená paprika plněná  
mletým masem a sýrem, 
šťouchaný brambor  

(1,3,7) 

105 Kč 

250 g Žemlovka s jablky,  
hruškami a tvarohem, sypaná 
skořicovým cukrem 
(1,3,7) 

 

99 Kč 

PÁTEK 22. 11. 2019 
0,33 l Čočková se zeleninou  

(1,3,7) 
30 Kč 

150 g Pečené kachní stehno 
s bramborovými haluškami  
a zelí 
(1.3,7) 

129 Kč 

150 g Bratislavská vepřová kýta 
s houskovým knedlíkem  
(1,3,7) 

105 Kč 
 

150 g Opečená jitrnice a jelítko 
s hořčicí, křenem  
a žitný chléb  
(1,3,7) 

119 Kč 

300 g Zeleninové rizoto s kuřecím 
masem a salátek z červené 
řepy  
(1,3,7) 

109 Kč 
 

150 g Pečená vinná klobása 
s bramborovou kaší a zelným 
salátkem 
(1,3,7) 

109 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 


