
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

DENNÍ MENU - RESTAURACE 
 

PONDĚLÍ 06.12. 

Silný vývar z uzených žeber s bramborem a kroupami 

Italské těstoviny s listovým špenátem, kuřecím masem a smetanou, parmazán     130.- 

Burger s trhaným vepřovým, římský salát, cibulový džem, modrý sýr, slaninový chip,  

kořeněné bramborové čtvrtky, pikantní dip         140.- 

Kuřecí prso plněné sušenými rajčaty, bazalková omáčka, bramborová galetka balená ve slanině   145.- 

FIT MENU Vepřová panenka sous vide, pečené červené zelí na tymiánu a česneku,  

bramborové pyré s hrubozrnnou hořčicí, tymiánový demi glace      140.- 

 

 

ÚTERÝ 07.12.  

Dýňový krém s praženými semínky 

Francouzské brambory s moravským uzeným, vejcem a hráškem, salát coleslaw     130.- 

Farmářský guláš z hovězí veverky s grilovanou klobásou a čerstvým křenem, karlovarský knedlík   135.- 

Vepřová panenka marinovaná v červeném curry, restovaná hlíva ústřičná s červenou cibulí,  

vařené bramborové plátky s petrželkovým máslem        150.- 

FIT MENU Šafránové rizoto s mini tomaty a bílým vínem, nilský okoun grilovaný v bylinkové krustě  150.- 

 

 

STŘEDA 08.12. 

Moravská zelňačka s klobásou 

Pečené kuřecí špalíky na plzeňském pivu, restovaná slanina se žampióny a smetanou, šťouchaný brambor 130.- 

Maďarský hovězí perkelt s žampióny a červeným vínem, jasmínová rýže      135.- 

Krůtí steak, sýrová omáčka Morney, domácí kroketa smažená v mandlové krustě, blanšírovaná brokolice  145.- 

FIT MENU Pohankový salát s karotkou, řapíkatým celerem a domácí mayo, filírovaná panenka z grilu  140.-  

 

ČTVRTEK 09.12. 

Podzimní zeleninová s kapáním 

Slovenské halušky s oravskou brynzou a domácí zauzenou slaninou, strouhaný oštěpek    130.-

Smažené česnekové kotletky, bramborová kaše, okurkový salát      135.- 

Dančí kýta pečená na tymiánu, šípková omáčka se smetanou, bramborové knedlíky se škvarkami  145.- 

SWEET MENU Kynuté meruňkové knedlíky, přepuštěné máslo, šlehaný tvaroh s cukrem a rozinkami  120.- 

 

 

PÁTEK 10.12.  

Hovězí vývar s vaječným svitkem a zeleninou 

Jadranská pljeskavica plněná balkánským sýrem, bramborová kaše, hořčičný dip s cibulí, míchaný salát  130.- 

Domácí dýňové spätzle, smetanová omáčka s petrželkou a pražskou šunkou, trhané kachní maso, smažená rucola 140.-

Filírovaný hovězí flank steak s bylinkovým máslem, cibulová sláma, jacket potato s dipem z pečeného česneku 150.- 

FIT MENU Kuřecí roláda plněná kuřecí faší a vlašskými ořechy macerovanými ve vermutu,  

batátové pyré, pečené jablko          140.- 

 

ROZVOZ OBĚDŮ 

 



     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY 

 
PONDĚLÍ 06.12. 

Silný vývar z uzených žeber s bramborem a kroupami 

Italské těstoviny s listovým špenátem, kuřecím masem a smetanou, parmazán     115.- 

Burger s trhaným vepřovým, římský salát, cibulový džem, modrý sýr, slaninový chip,  

kořeněné bramborové čtvrtky, pikantní dip         125.- 

Kuřecí prso plněné sušenými rajčaty, bazalková omáčka, bramborová galetka balená ve slanině   130.- 

FIT MENU Vepřová panenka sous vide, pečené červené zelí na tymiánu a česneku,  

bramborové pyré s hrubozrnnou hořčicí, tymiánový demi glace      130.- 

 

 

ÚTERÝ 07.12.  

Dýňový krém s praženými semínky 

Francouzské brambory s moravským uzeným, vejcem a hráškem, salát coleslaw     115.- 

Farmářský guláš z hovězí veverky s grilovanou klobásou a čerstvým křenem, karlovarský knedlík   125.- 

Vepřová panenka marinovaná v červeném curry, restovaná hlíva ústřičná s červenou cibulí,  

vařené bramborové plátky s petrželkovým máslem        130.- 

FIT MENU Šafránové rizoto s mini tomaty a bílým vínem, nilský okoun grilovaný v bylinkové krustě  140.- 

 

 

STŘEDA 08.12. 

Moravská zelňačka s klobásou 

Pečené kuřecí špalíky na plzeňském pivu, restovaná slanina se žampióny a smetanou, šťouchaný brambor 115.- 

Maďarský hovězí perkelt s žampióny a červeným vínem, jasmínová rýže      125.- 

Krůtí steak, sýrová omáčka Morney, domácí kroketa smažená v mandlové krustě, blanšírovaná brokolice  135.- 

FIT MENU Pohankový salát s karotkou, řapíkatým celerem a domácí mayo, filírovaná panenka z grilu  130.-  

 

ČTVRTEK 09.12. 

Podzimní zeleninová s kapáním 

Slovenské halušky s oravskou brynzou a domácí zauzenou slaninou, strouhaný oštěpek    115.-

Smažené česnekové kotletky, bramborová kaše, okurkový salát      120.- 

Dančí kýta pečená na tymiánu, šípková omáčka se smetanou, bramborové knedlíky se škvarkami  130.- 

SWEET MENU Kynuté meruňkové knedlíky, přepuštěné máslo, šlehaný tvaroh s cukrem a rozinkami  110.- 

 

 

PÁTEK 10.12.  

Hovězí vývar s vaječným svitkem a zeleninou 

Jadranská pljeskavica plněná balkánským sýrem, bramborová kaše, hořčičný dip s cibulí, míchaný salát  115.- 

Domácí dýňové spätzle, smetanová omáčka s petrželkou a pražskou šunkou, trhané kachní maso, smažená rucola 125.- 

Filírovaný hovězí flank steak s bylinkovým máslem, cibulová sláma, jacket potato s dipem z pečeného česneku 150.- 

FIT MENU Kuřecí roláda plněná kuřecí faší a vlašskými ořechy macerovanými ve vermutu,  

batátové pyré, pečené jablko          130.- 

 

 

 

 

 


