
      
 
PONDĚLÍ 30.03 

Frankfurtská polévka 

Pečené kuřecí stehno na bylinkách, dušená rýže        100.- 

Konfitovaný kotlet ve smetanové omáčce s chorizem a šalotkou, domácí nočky    100.- 

 

Pfeffer nudličky z vyzrálého hovězího v krémové omáčce se zeleným pepřem, kořeněné pečáky   110.- 

Indické kuřecí curry s bambusem, kokosovým mlékem a smetanou, pečená rýže    110.- 

Marinovaný steak z vepřové krkovice, grilovaná paprika se slaninou, pečáky, pikantní dip   110.- 
 

ÚTERÝ 31.03 

Šumavská bramboračka 

Krůtí játra se slaninou a červeným vínem, jasmínová rýže       100.- 

Thajské nudle s fresh zeleninou, kuřecími stripsy a sojovým glazé      100.- 

 

Pfeffer nudličky z vyzrálého hovězího v krémové omáčce se zeleným pepřem, kořeněné pečáky   110.- 

Indické kuřecí curry s bambusem, kokosovým mlékem a smetanou, pečená rýže    110.- 

Marinovaný steak z vepřové krkovice, grilovaná paprika se slaninou, pečáky, pikantní dip   110.- 

 

STŘEDA 01.04 

Fazolová polévka 

Krůtí pečínka na česneku, hlávkové zelí se špekem, houskový knedlík     100.- 

Italské těstoviny ve smetanové omáčce se šunkou a petrželkou, kuřecí stripsy    100.- 

 

Pfeffer nudličky z vyzrálého hovězího v krémové omáčce se zeleným pepřem, kořeněné pečáky   110.- 

Indické kuřecí curry s bambusem, kokosovým mlékem a smetanou, pečená rýže    110.- 

Marinovaný steak z vepřové krkovice, grilovaná paprika se slaninou, pečáky, pikantní dip   110.- 

 

ČTVRTEK 02.04 

Drůbeží vývar s nudlemi a zeleninou 

Hovězí filé dušené ve vlastní šťávě, bramborová kaše, glazovaná karotka     100.- 

Kuřecí gyros, hranolky, domácí majonéza         100.- 

 

Pfeffer nudličky z vyzrálého hovězího v krémové omáčce se zeleným pepřem, kořeněné pečáky   110.- 

Indické kuřecí curry s bambusem, kokosovým mlékem a smetanou, pečená rýže    110.- 

Marinovaný steak z vepřové krkovice, grilovaná paprika se slaninou, pečáky, pikantní dip   110.- 

 

PÁTEK 03.04 

Karotkový krém s pomerančovým freshem 

Krémové rizoto s hráškem, smetanou a trhaným kachním masem, salát     100.- 

Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, bramborová kaše      110.- 

 

Pfeffer nudličky z vyzrálého hovězího v krémové omáčce se zeleným pepřem, kořeněné pečáky   110.- 

Indické kuřecí curry s bambusem, kokosovým mlékem a smetanou, pečená rýže    110.- 

Marinovaný steak z vepřové krkovice, grilovaná paprika se slaninou, pečáky, pikantní dip   110.- 

 

OBJEDNÁVKY JÍDEL NA TELEFONÍM ČÍSLE TEL:  

555 506 888 OD 8.00H 

OBALY A ROZVOZ V NOVÉM JIČÍNĚ ZDARMA – ROZVOZ JÍDEL DO 13.30/VÝDEJ DO 14.30 
 


