DENNĚ 11.00 – 14.00
PONDĚLÍ 09.09
Čočková polévka s uzeninou
Italské těstoviny s bylinkovým pestem, parmazánem a praženými semínky, kuřecí stripsy
Hovězí frankfurtská pečeně, jasmínová rýže
Marinovaný steak z vepřové kotlety, katalánské brambory s fazolovými lusky a mini tomaty,
dip z hrubozrnné hořčice
FISH MENU Candát na másle, polenta s grilovanou zeleninou, pečený citrón

115.124.129.159.-

ÚTERÝ 10.09
Gulášová polévka
Smažené česnekové kotletky s novými brambory, maštěný máslem, míchaný salát
Pomalu pečený hovězí krk na červeném víně, bramborová kaše, demi glace, kukuřičný klas
Krůtí steak, restovaná barevná cibule se slaninou, julienne hranolky, bluecheese dip
FIT MENU Listový salát s olivovým olejem, grilované žampióny sypané parmazánem, filírovaná panenka,
domácí focaccia s rozmarýnem

115.124.142.129.-

STŘEDA 11.09
Asijská kuřecí polévka s jemným chilli a rýžovými nudlemi
Krémové rizoto s hlívou ústřičnou, šalotkou a bílým vínem, marinované kuřecí stripsy
Telecí perkelt na smetaně, tyrolský knedlík s petrželkou
Steak z panenky balený v italské slanině, omáčka z pečených paprik, bramborová kroketa, cuketa na másle
GURMAN MENU Kachní prso na pekingský způsob, čínské nudle se zeleninou, sezamovým olejem a bambusem

115.129.142.148.-

ČTVRTEK 12.09
Květákový krém s česnekovými krutóny
Bramborové knedlíky plněné moravským uzeným, kysané zelí, karamelizovaná cibulka
Kuřecí stehenní steaky pečené na medu a chilli, julienne hranolky, pikantní majonéza,
listový salát s pažitkovou smetanou
Telecí medailonky z grilu, dijónský krém s konfitovanou červenou cibulí, bramborové rösty
FIT MENU Krevety na másle s česnekem a koriadrem, italské těstoviny s bílým vínem a mini tomaty

115.124.142.158.-

PÁTEK 13.09
Slepičí vývar s masem nudlemi a zeleninou
Švédské masové kuličky s brusinkovou omáčkou, nové brambory, listový salát
Kuřecí THAI WOOK s restovanou zeleninou a sojovým glazé, pečená rýže s vaječným svitkem
Rumpsteak z vyzrálého hovězího, pepřová omáčka zjemněná smetanou, pečené bramborové plátky,
fazolové lusky balené ve slanině
FIT MENU Norský losos z grilu, listový špenát se smetanou a jemným curry, taglitelle s olivovým olejem

115.124.142.159.-

