
PONDĚLÍ 21. 10. 2019 

0,33 l Luštěninová (1,3,7,9) 30 Kč 

150 g Pečená krkovice po selsku 
s variací knedlíků a kysané zelí  
(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Hovězí kližka na červeném 
víně s bramborovou kaší 
(1,7) 

105 Kč 

150 g Kuřecí prso na ragú z pórku  
a smetany s hranolky  

(1,7) 

119 Kč 

200 g 
 
 

 

Srbské rizoto sypané sýrem  
a kyselou okurkou 
(1,7) 

99 Kč 
 
 
 

ÚTERÝ 22. 10. 2019 
0,33 l Kachní vývar s celestýnskými 

nudemi (1,3,7,9) 
30 Kč 

150 g Segedínský guláš z vepřové 
kýty s houskovým knedlíkem 
(1,3,7) 

99 Kč 

150 g Kuřecí Stroganoff se žampióny 
s dušenou rýží 
(1,7) 

105 Kč 

150 g Mletý biftek se sázeným 
vejcem s bramborovou kaší 
(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Aljašská treska s hráškovým 
pyré a pečeným bramborem 
(1,7) 

119 Kč 

200 g Fleky zapečené s houbami  
a vejci, nakládaná  
červená řepa 
(1,3,7) 

99 Kč 

STŘEDA 23. 10. 2019 
0,33 l Dýňová se zázvorem (1,7) 30 Kč 

150 g Hovězí loupaná plec sous vide 
s pepřovou smetanovou 
omáčkou a hranolky  
(1,7) 

129 Kč 

150 g Vepřová kotleta zapečená 
s cibulí a sýrem, šťouchaný 
brambor 
(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Halušky s uzeným masem  
a zelím  
(1,3,7) 

105 Kč 

200 g Salát s kuřecím masem, 
slaninovým dresinkem  
a čerstvě strouhaným křenem 
(1,7,10) 

115 Kč 

150 g Koprová omáčka s vařeným 
vajíčkem a bramborem 
(1,3,7) 

99 Kč 

ČTVRTEK 24. 10. 2019 

0,33 l Gulášová (1,7) 30 Kč 

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

119 Kč 
 

150 g Pečené kuře s houbovou 
nádivkou a vařeným 
bramborem 
(1,7) 

99 Kč 
 
 

150 g Kuřecí prso v sezamové 
strouhance s bramborovou 
kaší  
(1,3,7,11) 

109 Kč 
 

200 g Hovězí burger se salátem 
coleslaw 
(1,3,7) 

119 Kč 

200 g Švestkové knedlíky sypané 
mákem a cukrem 
(1,3,7) 

99 Kč 

PÁTEK 25. 10. 2019 
0,33 l Boršč (1,3,7,9) 30 Kč 

150 g Jelení guláš s karlovarským 
knedlíkem  

(1,7) 

119 Kč 

150 g Špíz z vepřové panenky 
zapečený s rajčaty  
a mozzarellou se šťouchaným 
bramborem  

(1,7) 

139 Kč 
 

150 g Vepřová játra na roštu 
s hranolky a tatarskou 
omáčkou 
(1,3,7,10) 

99 Kč 
 

150 g Cuketa plněná kuřecím masem 
a zeleninou s pečeným 
bramborem a bylinkovým 
dipem  
(1,3,7) 

109 Kč 
 

400 g Pečené husí prso s variací 
knedlíků a červené zelí  
(1,3,7) 

289 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 


