
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

DENNÍ MENU - RESTAURACE 
 

PONDĚLÍ 25.10 

Jihočeská kulajda 

Kuřecí kung pao s restovanými oříšky, asijskou zeleninou a sojovým glazé, jasmínová rýže   130.- 

Steak z marinované kotlety, restované fazolky se slaninou, hranolky, česneková omáčka   135.- 

Mexické burrito plněné mletým hovězím s kukuřicí a fazolemi, pečené bramborové čtvrtky s tekutým čedarem 140.- 

FIT MENU Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy, italskou slaninou a parmazánem, focaccia  135.- 

 

 

ÚTERÝ 26.10  

Hráškový krém s krutóny  

Záhoracký závitek z vepřové krkovice plněný kysaným zelím a slaninou, bramborová kaše, silná šťáva   130.- 

Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, jasmínová rýže       130.- 

Cheese&bacon burger z vyzrálého hovězího, ementál, slanina, salát, rajče, chipotle mayo, hranolky   145.- 

FIT MENU Italské těstoviny s bylinkovým pestem, praženými semínky a parmazánem, kuřecí steak z grilu  140.- 

 

 

STŘEDA 27.10 

Gulášová polévka 

TIROLER GRÖSTLR restované kuřecí, vepřové a uzené maso s brambory, noky a cibulí, sázené vejce, zelný salát  125.- 

Smažený sýr prokládaný šunkou, hranolky, domácí tatarská omáčka      130.- 

Hovězí líčka dušená na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré, karotkové chipsy  145.- 

FIT MENU Kuřecí steak v bylinkové krustě, květák zapečený čedarem, bylinková salza s olivovým olejem   140.- 

 
ČTVRTEK 28.10 – STÁTNÍ SVÁTEK 

Slepičí vývar s nudlemi a zeleninou  

Italské těstoviny Carbonara s restovanou slaninou, kuřecími prsy, česnekem a smetanou, míchaný salát  188.- 

Norský losos z grilu, šafránové rizoto s bílým vínem a máslem, blanšírovaná brokolice    248.- 

Hovězí roštěná dušená ve vlastní šťávě, sázené vejce se šunkou, bramborová kaše    218.- 

Rumpsteak z vyzrálého hovězího, royal omáčka s gorgonzola sýrem, smetanou a lesními hřiby, opékaný brambor 268.- 

 

 

 

PÁTEK 29.10 

Slepičí vývar s nudlemi a zeleninou 

Smažené filé nilského okouna, bramborová kaše, trhané saláty s bylinkovým dresinkem    130.- 

Lasagne s boloňskou masovou směsí, gratinované parmazánem, trhané saláty s bylinkovým dresinkem  135.-        

Filírovaná panenka z grilu balená ve slanině, krémový špenát, česnekové pečáky    145.- 

FIT MENU Chef´s salát s koktejlovou omáčkou, kuřecím steakem a vařeným vejcem, bylinková focaccia  135.- 

 

 

ROZVOZ OBĚDŮ 

 
 



     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY 

 
PONDĚLÍ 25.10 

Jihočeská kulajda 

Kuřecí kung pao s restovanými oříšky, asijskou zeleninou a sojovým glazé, jasmínová rýže   110.- 

Steak z marinované kotlety, restované fazolky se slaninou, hranolky, česneková omáčka   120.- 

Mexické burrito plněné mletým hovězím s kukuřicí a fazolemi, pečené bramborové čtvrtky s tekutým čedarem 130.- 

FIT MENU Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy, italskou slaninou a parmazánem, focaccia  130.- 

 

 

ÚTERÝ 26.10  

Hráškový krém s krutóny  

Záhoracký závitek z vepřové krkovice plněný kysaným zelím a slaninou, bramborová kaše, silná šťáva   110.- 

Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, jasmínová rýže       120.- 

Cheese&bacon burger z vyzrálého hovězího, ementál, slanina, salát, rajče, chipotle mayo, hranolky   130.- 

FIT MENU Italské těstoviny s bylinkovým pestem, praženými semínky a parmazánem, kuřecí steak z grilu  130.- 

 

 

STŘEDA 27.10 

Gulášová polévka 

TIROLER GRÖSTLR restované kuřecí, vepřové a uzené maso s brambory, noky a cibulí, sázené vejce, zelný salát  110.- 

Smažený sýr prokládaný šunkou, hranolky, domácí tatarská omáčka      120.- 

Hovězí líčka dušená na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré, karotkové chipsy  135.- 

FIT MENU Kuřecí steak v bylinkové krustě, květák zapečený čedarem, bylinková salza s olivovým olejem   130.- 

 
ČTVRTEK 28.10 – STÁTNÍ SVÁTEK 

 

RESTAURACE OTEVŘENA OD 11.00 DO 23.00 

BEZ ROZVOZU/POUZE TAKE AWAY 

 

 

 

PÁTEK 29.10 

Slepičí vývar s nudlemi a zeleninou 

Smažené filé nilského okouna, bramborová kaše, trhané saláty s bylinkovým dresinkem    110.- 

Lasagne s boloňskou masovou směsí, gratinované parmazánem, trhané saláty s bylinkovým dresinkem  125.-        

Filírovaná panenka z grilu balená ve slanině, krémový špenát, česnekové pečáky    130.- 

FIT MENU Chef´s salát s koktejlovou omáčkou, kuřecím steakem a sázeným vejcem, bylinková focaccia  130.- 

 

 


