
ÚTERÝ 29. 10. 2019 
0,33 l Špenátový krém s krutony   

(1,3,7,9) 
30 Kč 

150 g Hovězí štěpánský závitek 
s dušenou rýží  
(1,3,7) 

105 Kč 

150 g Moravský vrabec 
s bramborovým knedlíkem  
a zelí 
(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Kuřecí medailonky na ragú 
z kořenové zeleniny  
a žampiónů s opečeným 
bramborem 
 (1,3,7) 

119 Kč 

150 g Rajčata plněná mletým masem 
s bramborovou kaší 
(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Smažený květák s vařeným 
bramborem a naší tatarskou 
omáčkou 
(1,3,7,10) 

99 Kč 

STŘEDA 30. 10. 2019 
0,33 l Kuřecí vývar s těstovinou 

(1,3,7,9) 
30 Kč 

150 g Hovězí tokáň s paprikami  
a dušenou rýží 
 (1,3,7) 

99 Kč 

150 g Záhorácký vepřový závitek 
s bramborovým knedlíkem 

(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Kuřecí řízek v těstíčku 
z uzeného sýra s bramborovou 
kaší  
(1,3,7) 

115 Kč 

150 g Kuřecí nudličky s nivou  
a hranolky 
(1,3,7) 

139 Kč 

200 g Gratinovaný lilek a cuketa 
s feta sýrem a bazalkovým 
kuskusem 
(1,7) 

99 Kč 

   

ČTVRTEK 31. 10. 2019 

0,33 l Dršťková 
 (1,9) 

30 Kč 

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

119 Kč 
 

150 g Grilované vepřové koleno 
s hořčicí, křenem a chléb 
(1,3,7) 

109 Kč 
 
 

150 g Medailonky z vepřové 
panenky s houbovou omáčkou 
a hranolky  

(1,7) 

149 Kč 
 

150 g Kuřecí kousky na těstovinovém 
salátu se zeleninou 
(1,3,7) 

115 Kč 

200 g Bavorské vdolečky 
s jahodovou marmeládou  
a šlehaným tvarohem 
(1,3,7) 

99 Kč 

PÁTEK 1. 11. 2019 
0,33 l Krémová česnečka s krutony  

(1,3,7) 
30 Kč 

150 g Hovězí kostky na česneku 
s bramborovými špalíčky  
a špenátem 
(1,3,7) 

115 Kč 

150 g Grilovaná vepřová žebra v BBQ 
marinádě a pečené brambory 
s česnekem a rozmarýnem 
(1,3,7) 

139 Kč 
 

150 g Kuřecí špíz s cibulí, cuketou  
a slaninou, šťouchaný brambor 
(1,3,7) 

119 Kč 
 

150 g Houbové bulgureto 
s vepřovým masem  
a zeleninou 

(1,7) 

99 Kč 
 

150 g Čočka na kyselo se zastřeným 
vajíčkem a okurka 
(1,3,7) 

99 Kč 

STÁLÁ NABÍDKA OD ÚTERÝ 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 


