
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

PONDĚLÍ 01.06 

Čočková polévka s uzeninou 

 

PICATA MILANESE, smažené kuřecí v parmazánovém těstíčku, špagety v tomátovém sugu s bazalkou  118.- 

Rozpékaný camembert, grilovaná zelenina, jacket potato s dipem z pečené cibule    125.- 

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       129.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  125.- 

 

 

ÚTERÝ 02.06 

Rajská polévka s tarhoňou 

 

Špenátové nočky ve smetanové omáčce s modrým sýrem, filírované kuřecí prso    118.- 

Mix grill, hovězí hacken steak, panenka, kuřecí prso, kukuřičný klas, hranolky, pikantní dip   129.-  

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       129.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  125.- 

 

 

STŘEDA 03.06 

Bramborovo česnekový krém 

 

Hovězí pečínka, vařené vejce, koprová omáčka, brambory na páře      118.- 

Losos GRAVLAX marinovaný v mořské soli, třtinovém cukru a kopru, jacket potato plněný trhanými saláty,  

fresh zeleninou a zakysanou smetanou         140.- 

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       129.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  125.- 

 
ČTVRTEK 04.06 

Maďarská papriková s klobásou 

 

Smažená krůtí játra, vařený brambor maštěný máslem, domácí tatarská omáčka    118.- 

Thajský rýžový salát s černým sezamem, marinované kachní stehno (vykostěné) v medu a chilli  125.- 

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       129.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  125.- 

 

 

PÁTEK 05.06 

Hovězí vývar s rýží a hráškem 

 

Chilli con carne z hovězí veverky na pikantním fazolovém ragů, domácí focaccia s česnekovým máslem  118.- 

Kuřecí gyros s hranolky a česnekovou majonézou, tzatziki salát       124.- 

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       129.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  125.- 

 

 

 

 

 



     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

ROZVOZOVÉ MENU 

OBJEDNÁVKY JÍDEL OD 8.00 – 10.30H, VÝDEJ A ROZVOZ JÍDEL OD 10.30 – 11.00H 

 

PONDĚLÍ 01.06 

Čočková polévka s uzeninou 

 

PICATA MILANESE, smažené kuřecí v parmazánovém těstíčku, špagety v tomátovém sugu s bazalkou  110.- 

Rozpékaný camembert, grilovaná zelenina, jacket potato s dipem z pečené cibule    120.- 

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       120.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  120.- 

 

 

ÚTERÝ 02.06 

Rajská polévka s tarhoňou 

 

Špenátové nočky ve smetanové omáčce s modrým sýrem, filírované kuřecí prso    110.- 

Mix grill, hovězí hacken steak, panenka, kuřecí prso, kukuřičný klas, hranolky, pikantní dip   120.-  

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       120.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  120.- 

 

 

STŘEDA 03.06 

Bramborovo česnekový krém 

 

Hovězí pečínka, vařené vejce, koprová omáčka, brambory na páře      110.- 

Losos GRAVLAX marinovaný v mořské soli, třtinovém cukru a kopru, jacket potato plněný trhanými saláty,  

fresh zeleninou a zakysanou smetanou         140.- 

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       120.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  120.- 

 
ČTVRTEK 04.06 

Maďarská papriková s klobásou 

 

Smažená krůtí játra, vařený brambor maštěný máslem, domácí tatarská omáčka    110.- 

Thajský rýžový salát s černým sezamem, marinované kachní stehno (vykostěné) v medu a chilli  120.- 

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       120.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  120.- 

 

 

PÁTEK 05.06 

Hovězí vývar s rýží a hráškem 

Chilli con carne z hovězí veverky na pikantním fazolovém ragů, domácí focaccia s česnekovým máslem  110.- 

Kuřecí gyros s hranolky a česnekovou majonézou, tzatziki salát       120.- 

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré       120.- 

Kuřecí steak z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem, šalotkou a petrželkou, pečené brambory  120.- 

 


