DENNĚ 11.00 – 14.00
PONDĚLÍ 13.05
Domácí česnečka s bramborem a uzenou slaninou
Penne v bazalkové omáčce, kuřecí stripsy se sezamem
Hovězí dušené ve vlastní šťávě, blanšírovaná baby karotka na másle, bramborová kaše s jarní cibulkou
Marinovaný vepřový steak v petrželkové salze s olivovým olejem a citrónovou kůrou, hranolky, okurkový salát
FISH MENU Nilský okoun na šalvějovém másle, cuketovo karotkové placičky s créme fraiche

109.124.129.142.-

ÚTERÝ 14.05
Pórkový krém s tymiánovým olejem a krutóny
Cikánský vepřový kotlet, paprikové ragů se špekem, dušená rýže
Jarní kuřecí závitek plněný mladým špenátem a mozzarellou, pastinákové pyré s listovou petrželkou, ledový salát
Tlecí medailonky grilované s římským kmínem, domácí pečáky, souce remolade s avokádem, polníček
FIT MENU Rozpékaný gazdovský oštěpok, restovaná zelenina, jacket potato s dipem z pečené cibule

109.124.129.129.-

STŘEDA 15.05
Čočková polévka s kurkumou
Hovězí konfitované zadní, koprová omáčka, vařené vejce, brambory na páře
Řecký gyros z kuřecích stehenních steaků, hranolky, česneková majonéza, tzatziki salát
Krůtí steak s bylinkovým máslem, tortilla plněná sezónní zeleninou a sýrem gouda,
zakysaná smetana s jemným chilli
FIT MENU Olivové rizoto se sušenými rajčaty a šalvějí, trhané kachní maso

115.124.129.142.-

ČTVRTEK 16.05
Hovězí vývar s těstovinovou rýží a zeleninou
Vídeňský guláš z hovězí veverky s fritovanou cibulí, houskový knedlík
Slezské smotky s česnekem a majoránkou, pečené bramborové plátky se slaninou, tatarská omáčka
Filírovaná panenka v krémové omáčce s růžovým pepřem a mladou cibulkou, steakové hranolky, míchaný salát
FIT MENU Špagety restované na olivovém oleji s pikantní piri piri zeleninou a koriandrem,
grilované krevety na česnekovém másle

115.124.129.148.-

PÁTEK 17.05
Jihočeská kulajda
Krůtí játra s pikantní zeleninou a domácím bramborákem, zelný salát s mrkví a křenem
Smažené vepřové řízečky, šťouchaný brambor se slaninou, rajčatový salát s bílou ředkví
Filé z norského lososa, tagliatelle ve smetanové omáčce s čerstvými bylinkami a mini tomaty
GURMAN MENU Hovězí rumpsteak z grilu, omáčka z modrého sýru s lesními hřiby, rozmarýnové brambory

109.124.148.142.-

