
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

DENNÍ MENU - RESTAURACE 
 

PONDĚLÍ 29.11. 

Fazolová polévka 

Vepřová pečínka na houbách, jasmínová rýže, míchaný salát       130.- 

Italské gnocchi v omáčce se sýrem gorgonzola a listovým špenátem, filírovaná panenka z grilu   135.- 

Marinovaný kuřecí steak v bylinkách, restovaná cibulka se slaninou, jacket potato s pikantním dipem  140.- 

FIT MENU Rozpékaný oštěpek s grilovanou zeleninou, brusinková omáčka, pečené batáty   140.- 

 

 

ÚTERÝ 30.11.  

Šumavská bramboračka 

THAI RED CURRY s drůbežím masem, kokosovým mlékem, bambusem a citrónovou rýží    130.- 

Smažená kuřecí kapsa plněná goudou a šunkou, bramborové pyré, salát     135.-  

Filírovaný rumpsteak z grilu, mexické fazolové ragů s kukuřící a jemným chilli, česnekové pečáky   150.- 

FIT MENU Italské těstoviny restované na olivovém oleji se sušenými rajčaty,  

kousky norského lososa z pánve, parmazán         150.- 

 

 

STŘEDA 01.12. 

Rajská polévka s rýží 

Kuřecí medailonky smažené v bramborákovém těstě, coleslaw salát      130.- 

Záhorácký závitek z vepřové kýty plněný kysaným zelím se slaninou, mačkané brambory s máslem   135.- 

Špíz z vepřové panenky, krémová omáčka s provensálským kořením, pečené brambory s fazolovými lusky 145.- 

FIT MENU Filé z tilápie s bylinkovým máslem, marocký kus kus s grilovanou zeleninou    140.-  

 

ČTVRTEK 02.12. 

Gulášová polévka 

Hamburská vepřová pečeně na smetaně, houskový knedlík        130.- 

Kuřecí prsíčka smažená v sýrovém těstíčku, bramborová kaše, kompot     135.- 

Mletý beefsteak z vyzrálého hovězího, pepřová omáčka, hranolky, grilované rajče    145.- 

FIT MENU Asijské nudle restované s fresh zeleninou a hoisin omáčkou, pekingské kachní prso   150.- 

 

 

PÁTEK 03.12.  

Drůbeží vývar s nudlemi a zeleninou 

Smažený květák s pažitkovým bramborem a máslem, domácí tatarská omáčka     130.- 

Špagety Carbonara s restovanou slaninou, česnekem, smetanou a kuřecími prsy, parmazán   135.- 

Medailonky z pravé svíčkové, francouzská omáčka se šunkou, česnekem a petrželkou, zjemněná smetanou,  

bylinkové brambory           150.- 

FISH MENU Hříbkové rizoto s bílým vínem, šalotkou a parmazánem, konfitovaný kotlet v bylinkové lázni  140.- 

 

 

ROZVOZ OBĚDŮ 

 



     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY 

 
PONDĚLÍ 29.11. 

Fazolová polévka 

Vepřová pečínka na houbách, jasmínová rýže, míchaný salát       115.- 

Italské gnocchi v omáčce se sýrem gorgonzola a listovým špenátem, filírovaná panenka z grilu   125.- 

Marinovaný kuřecí steak v bylinkách, restovaná cibulka se slaninou, jacket potato s pikantním dipem  130.- 

FIT MENU Rozpékaný oštěpek s grilovanou zeleninou, brusinková omáčka, pečené batáty   130.- 

 

 

ÚTERÝ 30.11.  

Šumavská bramboračka 

THAI RED CURRY s drůbežím masem, kokosovým mlékem, bambusem a citrónovou rýží    115.- 

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

Filírovaný rumpsteak z grilu, mexické fazolové ragů s kukuřící a jemným chilli, česnekové pečáky   140.- 

FIT MENU Italské těstoviny restované na olivovém oleji se sušenými rajčaty,  

kousky norského lososa z pánve, parmazán         140.- 

 

 

STŘEDA 01.12. 

Rajská polévka s rýží 

Kuřecí medailonky smažené v bramborákovém těstě, coleslaw salát      115.- 

Záhorácký závitek z vepřové kýty plněný kysaným zelím se slaninou, mačkané brambory s máslem   120.- 

Špíz z vepřové panenky, krémová omáčka s provensálským kořením, pečené brambory s fazolovými lusky 130.- 

FIT MENU Filé z tilápie s bylinkovým máslem, marocký kus kus s grilovanou zeleninou    130.-  

 

ČTVRTEK 02.12. 

Gulášová polévka 

Hamburská vepřová pečeně na smetaně, houskový knedlík        115.- 

Kuřecí prsíčka smažená v sýrovém těstíčku, bramborová kaše, kompot     125.- 

Mletý beefsteak z vyzrálého hovězího, pepřová omáčka, hranolky, grilované rajče    130.- 

FIT MENU Asijské nudle restované s fresh zeleninou a hoisin omáčkou, pekingské kachní prso   140.- 

 

 

PÁTEK 03.12.  

Drůbeží vývar s nudlemi a zeleninou 

Smažený květák s pažitkovým bramborem a máslem, domácí tatarská omáčka     115.- 

Špagety Carbonara s restovanou slaninou, česnekem, smetanou a kuřecími prsy, parmazán   120.- 

Medailonky z pravé svíčkové, francouzská omáčka se šunkou, česnekem a petrželkou, zjemněná smetanou,  

bylinkové brambory           140.- 

FISH MENU Hříbkové rizoto s bílým vínem, šalotkou a parmazánem, konfitovaný kotlet v bylinkové lázni  130.- 

 

 

 

 

 


