
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

ROZVOZOVÉ MENU - TAKE AWAY OD 10.30 DO 13.30 
PŘI ROZVOZU AKCEPTUJEME KREDITNÍ/DEBETNÍ KARTY A E-STRAVENKY 

 
 

PONDĚLÍ 22.02 

Tomátová polévka 

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

Mletý hovězí beefsteak, krémová omáčka se zeleným pepřem, kořeněné pečáky, celerový salát   120.- 

Nilský okoun na másle, glazovaná baby karotka, bramborová kaše      130.- 

Thajské nudle restované se stir fry zeleninou, kuřecími prsy a sojovým glazé, sezamové semínka  125.- 

 

 

ÚTERÝ 23.02 

Jihočeská kulajda 

Smažený sýr prokládaný šunkou, opékané brambory, tatarská omáčka     110.- 

Hovězí nudličky na slanině, šalotce a brandy, zjemněné smetanou, jasmínová rýže, okurkový salát   120.- 

Vepřová panenka z grilu, omáčka beurre blanc  (bílé víno, máslo, citrón, smetana), pažitkové brambory   130.- 

Thajské nudle restované se stir fry zeleninou, kuřecími prsy a sojovým glazé, sezamové semínka  125.- 

 

 

STŘEDA 24.02 

Pórková polévka s bramborem  

Špagety Carbonara s restovanou slaninou, česnekem, smetanou a kuřecími prsy, parmazán   110.- 

Smažené kuřecí medailonky v bramborákovém těstě, salát coleslaw      120.-  

Fish burger v domácí housce se smaženým filé z alijašské tresky, římský salát, rajče, okurkový relish,  

dip z limety a manga, hranolky          130.- 

VEGA MENU – Zeleninový bulgur, rajčatová salza, pečený květák, parmazán     125.- 

 

 

ČTVRTEK 25.02 

Hovězí vývar s rýží a hráškem 

Italské gnocchi v sýrové omáčce s karamelizovanými ořechy, kuřecími prsy a smaženou rucolou   110.- 

Pečená krkovice na černém pivu, šťouchané brambory s mladou cibulkou, macerovaná zelenina   120.- 

Bagel (domácí sezamová houska) plněné hovězím rostbeefem, dijónský dip, kimchi salát, hranolky  130.- 

Thajské nudle restované se stir fry zeleninou, kuřecími prsy a sojovým glazé, sezamové semínka  125.- 

 

 

PÁTEK 26.02 

Maďarská papriková s klobásou 

Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy, slaninou a parmazánem, domácí focaccia   110.- 

Steak z vepřové kotlety, pikantní fazolové ragů s kukuřící, opékaný brambor      120.- 

Špikovaná hovězí pečeně, svíčková omáčka s brusinkami, houskový knedlík     130.- 

Tygří krevety na másle a česneku, italské těstoviny s bazalkovým pestem, chilli a mini tomaty   150.- 

 

DENNĚ ČERSTVÝ DESERT – INFO U OBSLUHY 
39.- 

 


