
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 

DENNÍ MENU - RESTAURACE 

 

PONDĚLÍ 26.07 

Oravská fazolačka se slaninou 

Italské těstoviny carbonara s restovanou slaninou, kuřecími prsy a česnekem, smetana, parmazán  120.- 

Konfitovaný vepřový kotlet, paprikové ragů s maďarskou čabajkou, jasmínová rýže    125.- 

Hovězí roštěná dušená ve vlastní šťávě, sázené vejce se šunkou, opékaný brambor    140.- 

Tortilla plněná kuřecími prsy, fresh zeleninou, macerovaným zelím a pikantní mayo, hranolky   130.- 

 

 

ÚTERÝ 27.07 

Italská minestrone 

Libové výpečky, krémový špenát, bramborový knedlík s restovanou cibulkou     120.- 

Lasagne s boloňskou masovou směsí, gratinované parmazánem, trhané saláty     130.- 

Steak z vepřové panenky balený ve slanině, krém s lesními hřiby, nové brambory s pažitkovým máslem  140.- 

Řecký salát s fetta sýrem, černými olivami a kuřecími prsy z grilu, domácí focaccia    130.- 

 

 

STŘEDA 28.07 

Pikantní kuřecí polévka s asijskými nudlemi 

Švédské masové kuličky, brusinkový omáčka, zámecké brambůrky      120.- 

Italské gnocchi ve smetanové omáčce s třemi druhy sýrů a vlašskými ořechy, kuřecí prsa z grilu, smažená rucola 130.- 

Španělský ptáček z hovězího roštěnce, jasmínová rýže, rajčatový salát s cibulí     140.-   

Tortilla plněná kuřecími prsy, fresh zeleninou, macerovaným zelím a pikantní mayo, hranolky   130.- 

  

 

ČTVRTEK 29.07 
Brokolicový krém 
Pikantní kuřecí steak ve smetanové omáčce s rajčaty, šunkou a jemným chilli, jasmínová rýže   120.- 
BAO BUNS – asijské tortilly plněné trhaným vepřovým a kimchi salátem, krevetové chipsy   130.- 
Hovězí rumpsteak z grilu, omáčka se zeleným pepřem, pečené brambory, lusk papriky s restovanou slaninou 150.- 
Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy, restovanou slaninou a parmazánem, domácí focaccia  130.- 

 

 

PÁTEK 30.07 

Hovězí vývar s nudlemi a játrovou rýží 

Pikantní rizoto s chorizem, řapíkatým celerem a šalotkou, zjemněné smetanou, šopský salát   120.- 

Smažené kuřecí Gordon blue plněné šunkou a goudou, bramborová kaše, okurkový salát   130.- 

BBQ vepřová žebírka 400g, hranolky, salát coleslaw        140.- 

Norský losos na másle, salát s černé čočky beluga s kus kusem, bylinkový créme fraiche    150.- 

 

ROZVOZ OBĚDŮ 

 
 

 



     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY 

 

PONDĚLÍ 26.07 

Oravská fazolačka se slaninou 

Italské těstoviny carbonara s restovanou slaninou, kuřecími prsy a česnekem, smetana, parmazán  110.- 

Konfitovaný vepřový kotlet, paprikové ragů s maďarskou čabajkou, jasmínová rýže    120.- 

Hovězí roštěná dušená ve vlastní šťávě, sázené vejce se šunkou, opékaný brambor    130.- 

Tortilla plněná kuřecími prsy, fresh zeleninou, macerovaným zelím a pikantní mayo, hranolky   130.- 

 

 

ÚTERÝ 27.07 

Italská minestrone 

Libové výpečky, krémový špenát, bramborový knedlík s restovanou cibulkou     110.- 

Lasagne s boloňskou masovou směsí, gratinované parmazánem, trhané saláty     120.- 

Steak z vepřové panenky balený ve slanině, krém s lesními hřiby, nové brambory s pažitkovým máslem  130.- 

Řecký salát s fetta sýrem, černými olivami a kuřecími prsy z grilu, domácí focaccia    130.- 

 

 

STŘEDA 28.07 

Pikantní kuřecí polévka s asijskými nudlemi 

Švédské masové kuličky, brusinkový omáčka, zámecké brambůrky      110.- 

Italské gnocchi ve smetanové omáčce s třemi druhy sýrů a vlašskými ořechy, kuřecí prsa z grilu, smažená rucola 120.- 

Španělský ptáček z hovězího roštěnce, jasmínová rýže, rajčatový salát s cibulí     130.-   

Tortilla plněná kuřecími prsy, fresh zeleninou, macerovaným zelím a pikantní mayo, hranolky   130.- 

  

 

ČTVRTEK 29.07 
Brokolicový krém 
Pikantní kuřecí steak ve smetanové omáčce s rajčaty, šunkou a jemným chilli, jasmínová rýže   110.- 
BAO BUNS – asijské tortilly plněné trhaným vepřovým a kimchi salátem, krevetové chipsy   120.- 
Hovězí medailonky z grilu, omáčka se zeleným pepřem, pečené brambory, lusk papriky s restovanou slaninou 130.- 
Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy, restovanou slaninou a parmazánem, domácí focaccia  130.- 

 

 

PÁTEK 30.07 

Hovězí vývar s nudlemi a játrovou rýží 

Pikantní rizoto s chorizem, řapíkatým celerem a šalotkou, zjemněné smetanou, šopský salát   110.- 

Smažené kuřecí Gordon blue plněné šunkou a goudou, bramborová kaše, okurkový salát   120.- 

BBQ vepřová žebírka 400g, hranolky, salát coleslaw        140.- 

Norský losos na másle, salát s černé čočky beluga s kus kusem, bylinkový créme fraiche    150.- 

 


