11.00 – 14.00h

DENNÍ MENU - RESTAURACE
PONDĚLÍ 10.01.
Pikantní polévka s asijskou zeleninou
Libové výpečky pečené na anglické slanině, mačkané brambory s cibulkou, salát z červeného zelí
Italské těstoviny Amatriciana, česnek, slanina, loupané rajčata, parmazán, kuřecí prsa
Steak z vepřové panenky, krémová omáčka se zeleným pepřem, restované brambory s červenou cibulí
VEGA MENU Hříbkové rizoto s bílým vínem, šalotkou a parmazánem, zjemněné máslem, míchaný salát

130.140.150.140.-

ÚTERÝ 11.01.
Frankfurtská polévka
Sekaná pečeně, restovaná kapusta se slaninou, vařené brambory s omastkem
Lasagne s listovým špenátem, kuřecím masem a modrým sýrem, gratinované bešamelem,
BBQ vepřová žebírka, jacket potato plněný pikantním fazolovým ragů, jalapeno papričky
FIT MENU Kuskus s grilovanou zeleninou, bylinkovým máslem a grilovaným kuřecím steakem

130.140.150.140.-

STŘEDA 12.01.
Selská polévka s těstovinou
Smažené kuřecí medailonky, bramborová kaše, ovocný kompot
Gnocchi restované na olivovém oleji s piri piri zeleninou a kuřecími stripsy, parmazán, smažená rucola
Španělský ptáček z hovězího roštěnce, jasmínová rýže, rajčatový salát s cibulí
FIT MENU Filé z platýze na másle, salát z černé čočky beluga, rozpékaná focaccia

130.140.150.150.-

ČTVRTEK 13.01.
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
Marinovaný steak z vepřové kotlety, žampiónový omáčka se smetanou a šalotkou, kořeněné pečáky
Kuřecí roláda plněná kuřecí faší s bylinkami, bramborová kaše, silná šťáva, šopský salát
Vídeňský guláš z hovězí veverky, fritovaná cibule, tyrolský špekový knedlík
FIT MENU Pohankové rizoto s čerstvou majoránkou, brokolicí a filírovanou panenkou z grilu

130.140.150.140.-

PÁTEK 14.01.
Toskánská tomátová polévka
Asijské masové nudličky marinované v zázvoru a medu, restované s julienne zeleninou,
bambusem a hoisin omáčkou, pečená rýže
Kuřecí medailonky smažené v bramborákovém těstě, salát coleslaw
Špíz z vepřové panenky prokládaný slaninou, cibulí a paprikou, hranolky, dip z pečeného česneku
FIT MENU Tygří krevety restované na olivovém oleji s česnekem, rýžové nudle ve sweet&sour omáčce

ROZVOZ OBĚDŮ

130.140.150.170.-

11.00 – 14.00h

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY
PONDĚLÍ 10.01.
Pikantní polévka s asijskou zeleninou
Libové výpečky pečené na anglické slanině, mačkané brambory s cibulkou, salát z červeného zelí
Italské těstoviny Amatriciana, česnek, slanina, loupané rajčata, parmazán, kuřecí prsa
Steak z vepřové panenky, krémová omáčka se zeleným pepřem, restované brambory s červenou cibulí
VEGA MENU Hříbkové rizoto s bílým vínem, šalotkou a parmazánem, zjemněné máslem, míchaný salát

120.130.140.130.-

ÚTERÝ 11.01.
Frankfurtská polévka
Sekaná pečeně, restovaná kapusta se slaninou, vařené brambory s omastkem
Lasagne s listovým špenátem, kuřecím masem a modrým sýrem, gratinované bešamelem,
BBQ vepřová žebírka, jacket potato plněný pikantním fazolovým ragů, jalapeno papričky
FIT MENU Kuskus s grilovanou zeleninou, bylinkovým máslem a grilovaným kuřecím steakem

120.130.140.130.-

STŘEDA 12.01.
Selská polévka s těstovinou
Smažené kuřecí medailonky, bramborová kaše, ovocný kompot
Gnocchi restované na olivovém oleji s piri piri zeleninou a kuřecími stripsy, parmazán, smažená rucola
Španělský ptáček z hovězího roštěnce, jasmínová rýže, rajčatový salát s cibulí
FIT MENU Filé z platýze na másle, salát z černé čočky beluga, rozpékaná focaccia

120.130.140.140.-

ČTVRTEK 13.01.
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
Marinovaný steak z vepřové kotlety, žampiónový omáčka se smetanou a šalotkou, kořeněné pečáky
Kuřecí roláda plněná kuřecí faší s bylinkami, bramborová kaše, silná šťáva, šopský salát
Vídeňský guláš z hovězí veverky, fritovaná cibule, tyrolský špekový knedlík
FIT MENU Pohankové rizoto s čerstvou majoránkou, brokolicí a filírovanou panenkou z grilu

120.130.140.130.-

PÁTEK 14.01.
Toskánská tomátová polévka
Asijské masové nudličky marinované v zázvoru a medu, restované s julienne zeleninou,
bambusem a hoisin omáčkou, pečená rýže
Kuřecí medailonky smažené v bramborákovém těstě, salát coleslaw
Špíz z vepřové panenky prokládaný slaninou, cibulí a paprikou, pečáky, dip z pečeného česneku
FIT MENU Tygří krevety restované na olivovém oleji s česnekem, rýžové nudle ve sweet&sour omáčce

120.130.140.170.-

