
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

PONDĚLÍ 18.11 

Toskánská tomátová polévka 

 

Italské těstoviny CARBONARA s pančetou, česnekem a vejcem, parmazán, míchaný salát   115.- 

Hovězí veverka pečená ve vlastní šťávě s moravskou slaninou, jasmínová rýže, míchaný salát   124.- 

Steak z vepřové panenky, pikantní chutney z červené cibule, restované brambory s fazolovými lusky a česnekem 129.- 

FIT MENU Nilský okoun balený v mouce a paprikovém koření, připravovaný na másle, brambory na páře,  

koprový jogurt s česnekem          142.- 

 

 

ÚTERÝ 19.11 

Čočková polévka s karotkou a kurkumou 

 

Libové výpečky z vepřové plece, dušený špenát, bramborový knedlík      115.- 

Cuketové rizoto s bílým vínem a parmazánem, filírované kuřecí prso, salát s caesar dresinkem   124.- 

Hovězí rumpsteak s pepřovou omáčkou, grilovaný paprikový lusk s plátkem slaniny, pečáky   142.- 

FIT MENU Grilovaný kozí sýr s pečenou dýní na medu, jacket potato s bylinkovým créme fraiche   142.- 

 

 

STŘEDA 20.11 

Pikantní kuřecí polévka s asijskými nudlemi 

 

Krůtí ragů s žampióny, bílým pepřem a smetanou, máslové nočky s julienne zeleninou    115.- 

Smažený vepřový řízek s tradičním bramborový salátem se zeleninou a majonézou    124.- 

Hovězí roštěnka dušená do měkka, sázené vejce se šunkou, hranolky      129.- 

FIT MENU Blanšírované kuřecí prso v silném vývaru, pohankové rizoto, mungo klíčky na másle    142.- 

 

 

ČTVRTEK 21.11 

Celerový krém s krutóny 

 

Slezské smotky s česnekem, hranolky, domácí tatarská omáčka, listový salát      115.- 

Cheeseburger v domácí bulce z vyzrálého hovězího chuck rollu, římský salát, rajče, sýr čedar, hranolky, majonéza 129.-    

Krůtí steak z grilu, anglická zelenina na másle, bramborové pyré      129.- 

THAI MENU Thajské nudle restované na sezamovém oleji s kuřecím masem, zeleninou a zázvorem, sójové glazé 142.- 

 

 

 

PÁTEK 22.11 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

 

Brynzové halušky s oravskou slaninou         115.- 

Norský losos s bazalkovou omáčkou, bramborové pyré, karotka na másle     129.- 

Telecí rostbeef pečený do růžova, opékané brambory, souce remolade, rukola s mini tomaty a olivovým olejem  142.- 

ITALIA MENU Spagetti aglio olio restované na olivovém oleji s česnekem a chilli papričkami, parmazán  129.-  

 


