
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých alergenů v jídlech Vám obsluha 

na požádání poskytne. 
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PONDĚLÍ 4. 11. 2019 

0,33 l Couračka s vejcem (1,3,7) 30 Kč 

150 g Znojemská hovězí pečeně 
s houskovým knedlíkem 
nebo dušenou rýží (1,3,7) 

109 Kč 

150 g Katův šleh a bramborovo-
cibulové placičky (1,3,7) 

119 Kč 

150 g Grilované kuřecí prso  
na teplém salátu z pečené 
zeleniny a černé čočky 
s bagetkou (1) 

119 Kč 

150 g Mletý biftek se sázeným 
vejcem a šťouchané  
brambory (1,3) 

109 Kč 

150 g Smažené žampióny s vařeným 
bramborem a tatarskou 
omáčkou (1,3,7,8) 

99 Kč 

ÚTERÝ 5. 11. 2019 
0,33 l Hovězí vývar s játrovými 

knedlíčky (1,3,7,9) 
30 Kč 

150 g Selský talíř s variací knedlíků  
a červené zelí (1,3,7) 

109 Kč 

200 g Steak z vepřové kotlety 
s červenou cibulkou na slanině 
a bramborová kaše (1,3,7) 

115 Kč 

300 g Francouzské brambory  
a rajčatový salátek (1,3,7) 

109 Kč 

150 g Kuřecí Corny na salátu 
z čínského zelí a opečený  
toust (1,3) 

105 Kč 

300 g Špagety aglio olio s kuřecími 
kousky (1,3,7) 

99 Kč 

STŘEDA 6. 11. 2019 
0,33 l Fazolová s uzeninou (1,3,7) 30 Kč 

150 g Jelení po myslivecku 
s karlovarským knedlíkem (1,3,7) 

129 Kč 

150 g Závitek z kuřecího stehna 
pečený v majonéze  
s hranolky (1,3,7) 

119 Kč 

150 g Sekaná pečeně s bramborovou 
kaší a zelný salátek s kapií (1,7) 

105 Kč 

150 g Zabijačkový ovar, hořčice, křen 
a čerstvý chléb (1,3,7,10) 

99 Kč 

100 g Smažený hermelín s vařeným 
bramborem a tatarskou 
omáčkou (1,3,7,10) 

109 Kč 

ČTVRTEK 7. 11. 2019 

0,33 l Dýňová s mrkví (1,9) 30 Kč 

150 g Cikánská hovězí pečeně 
s dušenou rýží (1,3,7) 

109 Kč 
 

150 g Pomalu pečený vepřový  
bok na černém pivě, 
rozmarýnu a chilli, pečené 
brambory a zelný salát 
s křenem (1,3,7) 

119 Kč 
 
 

150 g Smažená kuřecí jatýrka 
s bramborovou kaší (1,3,7) 

99 Kč 
 

300 g Kuskus s grilovanou zeleninou, 
sušenými rajčaty, balkánským 
sýrem a bylinkovým  
dresinkem (1,3,7) 

109 Kč 

200 g Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémem (1,3,7) 

99 Kč 

PÁTEK 8. 11. 2019 
0,33 l Boršč (1,3,7) 30 Kč 

 Již k obědu je možnost 
objednání svatomartinského 
menu, prosíme o rezervaci. 

 

150 g Svíčková na smetaně 
s houskovým knedlíkem (1.3,7) 

125 Kč 

150 g Smažené kuřecí prso  
plněné slaninou a sýrem 
s bramborovou kaší (1,3,7) 

115 Kč 
 

150 g Pečený prejt s vařeným 
bramborem a kysané  
zelí (1,3,7) 

99 Kč 
 

150 g Brynzové halušky  
se slaninou (1,7) 

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 

DEZERTY DLE DENNÍ NABÍDKY K NAHLÉDNUTÍ VE VITRÍNĚ  

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

mailto:info@urekyledec.cz


TĚŠÍME SE NA VAŠI DALŠÍ NÁVŠTĚVU 

 


