
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 

DENNÍ MENU - RESTAURACE 

 

PONDĚLÍ 14.06 

Luštěninová polévka 

Sekaná pečeně, máslový pórek, šťouchaný brambor        120.- 

Piccata alla milanese, špagety s tomátovým sugem, smažené kuřecí prsa v parmazánovém těstíčku, trhané saláty 125.- 

Vídeňská roštěná dušená ve vlastní šťávě, fritovaná cibulka, jasmínová rýže, okurkový salát   135.- 

Filírovaná panenka, krémová omáčka s třemi druhy pepře, grilované rajče, hranolky    135.- 

 

 

ÚTERÝ 15.06 

Rajská polévka s rýží 

Kuřecí steak grilovaný se zauzenou slaninou, gratinovaný dvěma druhy sýrů, bramborová kaše, demi glace 120.-  

Italské gnocchi s listovým špenátem a modrým sýrem, zjemněné smetanou, filírovaná panenka z grilu  125.- 

Kotlíkový guláš z hovězího krku, tyrolský špekový knedlík s petrželkou      130.- 

FIT MENU – Zeleninový salát s čočkou beluga, grilované kousky lososa, focaccia s bylinkovým máslem  140.- 

 

 

STŘEDA 16.06 

Kuřecí kaldoun 

BBQ kuřecí křidélka, salát coleslaw, hranolky, bluecheese dip        120.- 

Smažená kuřecí kapsa plněná goudou a šunkou od kosti, bramborové pyré, salát    125.- 

JAMBALAYA – pečená rýže s chorizem, paprikou, česnekem a cibulí, tygří krevety z grilu, blanšírované kuřecí prso 140.-   

Filírovaná panenka, krémová omáčka s třemi druhy pepře, grilované rajče, hranolky    135.- 

  

 

 

ČTVRTEK 17.06 

Frankfurtská polévka  

Krůtí játra dušená na portském víně s lesními hřiby, bramborové pyré, salát      120.- 

Thajské zelené curry s kuřecími prsy, citrónová rýže, asijské fazolky      125.-  

Hovězí rumpsteak z grilu, restované fazolky se slaninou, pečené brambory, česneková majonéza   140.- 

Rozpékaný camembert, grilovaná zelenina, jacket potato s bylinkovým créme fraiche    130.- 

 

PÁTEK 18.06 

Francouzská cibulačka 

Kuře na paprice, petrželové spätzle         120.- 

Špíz z vepřové panenky prokládaný slaninou a cibulí, opékané brambory, tatarská omáčka   125.- 

Telecí kotletky z grilu, plněné žampióny restovanou zeleninou, gratinované parmazánem,  

lyonské brambory, tymiánový demi glace         150.- 

SWEET MENU Dukátové buchtičky, vanilkový krém s karibským rumem, čerstvé ovoce    115.- 

 

 

ROZVOZ OBĚDŮ 

 



     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 

 

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY 

 

PONDĚLÍ 14.06 

Luštěninová polévka 

Sekaná pečeně, máslový pórek, šťouchaný brambor        110.- 

Piccata alla milanese, špagety s tomátovým sugem, smažené kuřecí prsa v parmazánovém těstíčku, trhané saláty 120.- 

Vídeňská roštěná dušená ve vlastní šťávě, fritovaná cibulka, jasmínová rýže, okurkový salát   130.- 

Filírovaná panenka, krémová omáčka s třemi druhy pepře, grilované rajče, opékaný brambor   130.- 

 

 

ÚTERÝ 15.06 

Rajská polévka s rýží 

Kuřecí steak grilovaný se zauzenou slaninou, gratinovaný dvěma druhy sýrů, bramborová kaše, demi glace 110.-  

Italské gnocchi s listovým špenátem a modrým sýrem, zjemněné smetanou, filírovaná panenka z grilu  120.- 

Kotlíkový guláš z hovězího krku, tyrolský špekový knedlík s petrželkou      130.- 

FIT MENU – Zeleninový salát s čočkou beluga, grilované kousky lososa, focaccia s bylinkovým máslem  140.- 

 

 

STŘEDA 16.06 

Kuřecí kaldoun 

BBQ kuřecí křidélka, salát coleslaw, opékaný brambor, bluecheese dip     110.- 

Smažená kuřecí kapsa plněná goudou a šunkou od kosti, bramborové pyré, salát    120.- 

JAMBALAYA – pečená rýže s chorizem, paprikou, česnekem a cibulí, tygří krevety z grilu, blanšírované kuřecí prso 140.-   

Filírovaná panenka, krémová omáčka s třemi druhy pepře, grilované rajče, opékaný brambor   130.- 

  

 

 

ČTVRTEK 17.06 

Frankfurtská polévka  

Krůtí játra dušená na portském víně s lesními hřiby, pečené brambory, salát      110.- 

Thajské zelené curry s kuřecími prsy, citrónová rýže, asijské fazolky      120.-  

Hovězí rumpsteak z grilu, restované fazolky se slaninou, pečené brambory, česneková majonéza   140.- 

Rozpékaný camembert, grilovaná zelenina, jacket potato s bylinkovým créme fraiche    125.- 

 

 

PÁTEK 18.06 

Francouzská cibulačka 

Kuře na paprice, petrželové spätzle         110.- 

Špíz z vepřové panenky prokládaný slaninou a cibulí, opékané brambory, tatarská omáčka   120.- 

Telecí kotletky z grilu, plněné žampióny restovanou zeleninou, gratinované parmazánem,  

lyonské brambory, tymiánový demi glace         150.- 

SWEET MENU Dukátové buchtičky, vanilkový krém s karibským rumem, čerstvé ovoce    115.- 

 

 


