
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

DENNÍ MENU - RESTAURACE 
 

PONDĚLÍ 20.09 

Kachní kaldoun 

Vepřové výpečky, dušený špenát, bramborový knedlík se smaženou cibulkou     125.- 

Italské těstoviny restované s pasírovanými rajčaty, česnekem a jemným chilli,  

kuřecí stripsy, parmazán, smažená rucola         130.- 

Filírovaná panenka z grilu, royal omáčka se smetanou, sýrem gorgonzola a lesními hřiby, hranolky  140.- 

FIT MENU Rozpékaný camembert na grilované zelenině, jacket potato s bylinkovou smetanou   140.- 

 

 

ÚTERÝ 21.09 

Francouzská cibulačka 

Farmářské halušky s oravskou brynzou a restovanou slaninou      125.- 

Kuřecí špíz prokládaný slaninou, cibulí a paprikou, opékaný brambor, bluecheese dip    130.- 

Hovězí rumpsteak s piri piri zeleninou a bylinkovým máslem, bylinková focaccia    150.- 

FIT MENU Zapečená cuketa plněné mletým masovým ragů, gratinovaná čedarem, kus kus   135.- 

 

 

STŘEDA 22.09 

Česnekový krém 

Bramborové knedlíky plněné moravským uzeným, kysané zelí se slaninou, glazovaná cibulka   125.- 

Steak z konfitované vepřové krkovice, bylinkový brambor, papriková omáčka     130.- 

Vídeňská roštěná dušená ve vlastní šťávě, jasmínová rýže, rajčatový salát s cibulí    140.- 

FIT MENU Řecký salát s olivami, feta sýrem a kuřecími prsy, domácí focaccia     130.- 

 

 
ČTVRTEK 23.09 

Gulášová polévka 

Tradiční rizoto s vepřovým masem, hráškem a strouhaným sýrem, kyselé okurky    125.- 

Smažené řízečky z vepřové panenky, bramborová kaše, trhané saláty s bylinkovým dresinkem   130.- 

Jelení ragů s lesními hřiby a sušenými švestkami, máslové nočky, bramborová sláma    150.- 

SUSHI MENU Japonské sushi plněné okurkou a lososem, wasabi, sojová omáčka, nakládaný zázvor  158.- 

 

 

PÁTEK 24.09 

Hovězí vývar s fritátovými nudlemi a zeleninou 

Segedinský guláš z vepřové plece, zjemněný smetanou, houskový knedlík     125.- 

BBQ hovězí žebírka (400g), hranolky, pikantní dip s habanero papričkami, coleslaw    130.-        

Kuřecí gratin s šunkou a čedarem, kořeněné pečáky, karotka na másle     140.- 
FISH MENU Norský losos v krémové omáčce s čerstvou bazalkou a černým sezamem,  

grenaille s pažitkovým máslem          158.- 

 

ROZVOZ OBĚDŮ 

 



     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 

 

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY 

 

PONDĚLÍ 20.09 

Kachní kaldoun 

Vepřové výpečky, dušený špenát, bramborový knedlík se smaženou cibulkou     110.- 

Italské těstoviny restované s pasírovanými rajčaty, česnekem a jemným chilli,  

kuřecí stripsy, parmazán, smažená rucola         120.- 

Filírovaná panenka z grilu, royal omáčka se smetanou, sýrem gorgonzola a lesními hřiby, hranolky  130.- 

FIT MENU Rozpékaný camembert na grilované zelenině, jacket potato s bylinkovou smetanou   130.- 

 

 

ÚTERÝ 21.09 

Francouzská cibulačka 

Farmářské halušky s oravskou brynzou a restovanou slaninou      110.- 

Kuřecí špíz prokládaný slaninou, cibulí a paprikou, opékaný brambor, bluecheese dip    120.- 

Hovězí medailonky z grilu s piri piri zeleninou a bylinkovým máslem, bylinková focaccia    140.- 

FIT MENU Zapečená cuketa plněné mletým masovým ragů, gratinovaná čedarem, kus kus   130.- 

 

 

STŘEDA 22.09 

Česnekový krém 

Bramborové knedlíky plněné moravským uzeným, kysané zelí se slaninou, glazovaná cibulka   110.- 

Steak z konfitované vepřové krkovice, bylinkový brambor, papriková omáčka     120.- 

Vídeňská roštěná dušená ve vlastní šťávě, jasmínová rýže, rajčatový salát s cibulí    130.- 

FIT MENU Řecký salát s olivami, feta sýrem a kuřecími prsy, domácí focaccia     125.- 

 

 
ČTVRTEK 23.09 

Gulášová polévka 

Tradiční rizoto s vepřovým masem, hráškem a strouhaným sýrem, kyselé okurky    110.- 

Smažené řízečky z vepřové panenky, bramborová kaše, trhané saláty s bylinkovým dresinkem   125.- 

Jelení ragů s lesními hřiby a sušenými švestkami, máslové nočky, bramborová sláma    140.- 

SUSHI MENU Japonské sushi plněné okurkou a lososem, wasabi, sojová omáčka, nakládaný zázvor  158.- 

 

 

PÁTEK 24.09 

Hovězí vývar s fritátovými nudlemi a zeleninou 

Segedinský guláš z vepřové plece, zjemněný smetanou, houskový knedlík     110.- 

BBQ hovězí žebírka (400g), hranolky, pikantní dip s habanero papričkami, coleslaw    130.-        

Kuřecí gratin s šunkou a čedarem, kořeněné pečáky, karotka na másle     130.- 
FISH MENU Norský losos v krémové omáčce s čerstvou bazalkou a černým sezamem,  

grenaille s pažitkovým máslem          150.- 

 

 

 


