
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

PONDĚLÍ 18.06 

 

Čočková polévka s karotkou 

 

Tagliatelle s restovanou kapustou a slaninou, smažené krůtí stripsy ve vinném těstíčku    109.- 

Hovězí krk dušený na lesních hříbkách, máslové nočky       115.- 

Filírovaná panenka z grilu, smetanová omáčka s červeným pepřem, pečené bramborové plátky s tymiánem 119.- 

FIT MENU Marocký bulgur s karotkou, paprikou a cuketou, grilovaná tilápie v limetkové šťávě   142.- 

 

 
ÚTERÝ 19.06 
 
Zelná polévka s klobásou a paprikou 
 
Krémové rizoto s listovým špenátem a sýrem gorgonzola, filírované kuřecí prso    109.- 
Hovězí pečínka, koprová omáčka, vařené vejce, brambory na páře      115.- 
Marinovaný krůtí steak s restovanou slaninou a červenou cibulí, hranolky, pikantní majonéza   119.- 
FIT MENU Listové saláty s dijonským dresinkem a mini tomaty, medailonky z vepřové panenky, crostini    129.- 
 
 

STŘEDA 20.06  
 
Tomátová polévka s bazalkovým pestem 
 
Vepřová játra na roštu s plátkem slaniny, opékaný brambor, tatarská omáčka     109.- 
Kuřecí gyros s česnekovým dipem, julienne hranolky, tzatziki salát      115.- 
Zvěřinové ragů dušené na červeném víně s brusinkami, bramborové placky s majoránkou   119.- 
FIT MENU Kuřecí supréme v omáčce s rostlinou smetanou a čerstvou bazalkou, pečená rýže s fava fazolemi 129.- 
 

 
ČTVRTEK 21.06 

 
Hráškový krém s opečenou houskou 
 
Gazdovské halušky s brynzou, slaninou a paprikovou klobásou      109.- 
Vepřový kotlet na pikantní paprikovém ragů s cibulí a rajčaty, dušená rýže     109.- 
Flank steak (vyzrálé hovězí – Argentina), restované žampióny na bylinkách a bílém víně,  
jacket potato přelitý domácí majonézou s mladou cibulkou       129.- 
STEAK MENU Hovězí veverka dušená ve vlastní šťávě, bramborové pyré, restovaná karotka   129.- 

 

PÁTEK 22.06 
 
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 
 
Slepice na paprice ve smetanové omáčce, houskový knedlík       109.- 
Smažená kuřecí kapsa plněná sýrem gouda a šunkou od kosti, bramborová kaše, listový salát   115.- 
Anglický rostbeef pečený do růžova podávaný na listovém salátu, kořeněné pečáky, souce remolade  129.- 
FIT MENU Italské těstoviny v krémové omáčce s krevetami, česnekem, cherry rajčátky a bílým vínem  142.- 


