
PONDĚLÍ 2. 12. 2019 

0,33 l Žampiónová se smaženým 
hráškem (1,3,7,9) 

30 Kč 

150 g Hovězí kulatá plec v rajské 
omáčce s těstovinami  
(1) 

115 Kč 

150 g Pečená krkovička po selsku 
s bramborovým knedlíkem, 
zelí  
(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Kuřecí prso pečené v anglické 
slanině s grilovanou zeleninou 
a opečenými bramborovými 
plátky  
(1,3,7) 

119 Kč 

200 g Losos na špenátovém ragú se 
šťouchaným bramborem 
(1,7) 

199 Kč 

300 g 
 
 

 

Boloňské lasagne zapečené 
mozzarellou   
(1,3,7) 

99 Kč 
 
 
 

ÚTERÝ 3. 12. 2019 
0,33 l Kuřecí vývar s celestýnskými 

nudlemi (1,3,7,9) 
30 Kč 

150 g Hovězí guláš se slaninou  
a houskovým knedlíkem  

(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Medailonky z vepřové 
panenky se smetanovou 
křenovou omáčkou s pečeným 
bramborem  

(1,7) 

149 Kč 

150 g Mexická kuřecí směs 
s dušenou rýží 
(1,7) 

99 Kč 

150 g Plněná masová sekaná 
s bramborovou kaší a rajčatový 
salátek  
(1,3,7) 

105 Kč 

STŘEDA 4. 12. 2019 
0,33 l Kmínová se zeleninou (1,7) 30 Kč 

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

109 Kč 

150 g Pečené kuře v trojobalu  
a smetaně s lehkým 
bramborovým salátem  
(1,3,7,10) 

115 Kč 

150 g Grilované filátko ze sumečka 
s krémovou koprovou 
omáčkou a mačkaným 
bramborem  
(1,7) 

129 Kč 

300 g Špagety po uhlířsku 
(1,3,7) 

99 Kč 

ČTVRTEK 5. 12. 2019 

0,33 l Frankfurtská s bramborem (1) 35 Kč 

150 g Pražská vepřová roláda 
s dušenou rýží  
(1,3,7) 

105 Kč 
 

150 g Zapečená kotleta se sýrem, 
cibulí a slaninou se 
šťouchaným bramborem 
(1,7) 

109 Kč 
 
 

150 g Kuřecí prso plněné sušenými 
rajčaty s bramborovými noky 
s jemnou slaninovou omáčkou 

(1,3,7) 

115 Kč 
 

200 g Burger s trhaným husím 
masem a salátem coleslaw 
z červeného zelí  
(1,3,7) 

169 Kč 

200 g Kynuté knedlíky s tvarohovo-
borůvkovým přelivem  

(1,3,7) 

99 Kč 

PÁTEK 6. 12. 2019 
0,33 l Hovězí vývar s játrovou rýží 

(1,3,7) 
35 Kč 

150 g Španělský ptáček s dušenou 
rýží  
(1) 

115 Kč 

150 g Pečená uzená krkovice 
s chlupatým knedlíkem a zelí 
(1,3,7) 

109 Kč 
 

150 g Vepřová kotleta sous vide 
s omáčkou demi glace  
a gratinované brambory  

(1,3,7) 

119 Kč 
 

300 g Rizoto s kuřecím masem  
a zeleninou, sypané sýrem  
a kyselá okurka  

(1,7) 

99 Kč 
 

150 g Kapustové karbanátky 
s bramborovou kaší 
(1,3,7) 

105 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 

DEZERTY DLE DENNÍ NABÍDKY K NAHLÉDNUTÍ VE VITRÍNĚ  

Pokud máte zájem o zaslání nabídky jídel e-mailem, zašlete 
požadavek na adresu ureky@urekyledec.cz 


