
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

PONDĚLÍ 19.03 

 

Hrachová polévka s uzeninou 

 

Čínské nudle restované se zeleninou a sojovým glazé, marinované kuřecí stripsy    105.- 

Pfeffer nudličky z hovězího roštěnce v krémové omáčce se zeleným pepřem, dušená rýže   109.- 

Vepřová panenka z grilu, pikantní ragů z grilovaných paprik a žampiónů, domácí bramboráčky   119.- 

FIT MENU Kuřecí supréme z grilu, vídeňský bramborový salát s červenou cibulí (bez majonézy)   129.- 

 

 
ÚTERÝ 20.03 
 
Cuketový krém s krutóny  
 
Brynzové halušky s restovanou slaninou a grilovanou klobásou      105.- 
Zvěřinový guláš, restovaná piri piri zelenina se slaninou, houskový knedlík     115.- 
Kuřecí steak s plátky rajčat, gratinovaný mozzarellou, gratinované brambory, demi glace    119.- 
FIT MENU Hříbkové rizoto z rýže Arborio s mladou cibulkou, bílým vínem a parmazánem, zjemněné máslem,  
římský salát s caeasar dresinkem           129.- 
 
 

STŘEDA 21.03  
 
Maďarská kukuřičná polévka se zauzenou paprikou  
 
Kuřecí gyros, tortilla plněná zeleninou a sýrem čedar, česneková majonéza     105.- 
Marinovaná hovězí veverka sous vide servírovaná na bramborovo karotkových nocích  
v krémové omáčce s tyrolským špekem, rukola        115.- 
Vepřový kotlet z grilu, restovaná slanina se sázeným vejcem, kořeněné pečáky, pikantní dip   119.- 
FIT MENU Tuňák na másle, indická omáčka z drcených rajčat se zázvorem, pečená rýže s hřebíčkem a skořicí 142.- 
 

 
ČTVRTEK 22.03 

 
Kapustová polévka 
 
Italské těstoviny ALL´ARRABIATTA s kuřecími prsy, pasírovanými rajčaty, česnekem a cibulkou, parmazán  105.- 
Smažená vepřová kapsa plněná olomouckými syrečky a pikantním salámem, šťouchaný brambor, okurkový salát 115.- 
Telecí rostbeef pečený do růžova, domácí hranolky, souce remoláde, rukola s mini tomaty a olivovým olejem 129.- 
FIT MENU Hovězí veverka dušená ve vlastní šťávě, glazovaná karotka, bramborová kaše s listovým špenátem 129.- 

 
 
PÁTEK 23.03 
 
Slepičí vývar s masem a nudlemi 
 
Bramborové knedlíky plněné moravským uzeným, kysané zelí, karamelizovaná cibulka     105.-
FISH&CHIPS, smažená tilápie v těstíčku, steakové hranolky, domácí majonéza, hráškové pyré   109.- 
Vídeňská roštěná dušená do měkka, smažená cibulka, pečené brambory s česnekem, silná šťáva   129.- 
STEAK MENU Marinované kachní prso v červeném víně a rozmarýnu, listový salát s červenou čočkou  
a konfitovanou řepou, pečený chléb s bylinkovým máslem       142.- 


