
 
 

 

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY 

 

PONDĚLÍ 17.01. 

Hrstková polévka 

Segedinský guláš z vepřové plece, houskový knedlík        120.- 

Smažený mletý řízek z nivou, mačkané brambory se slaninou, trhané saláty s jogurtovou zálivkou  130.-  

Steak z krůtího prsa v pikantním koření, curry květák, pečené bramborové půlky v rozpuštěném másle  140.- 

FIT MENU Linguine na česneku s cherry rajčátky a smetanou, kuřecí stripsy z grilu, parmazán    130.- 

 

 

ÚTERÝ 18.01.  

Hříbkové capuccino  

Kuřecí frikasé ve smetaně s brunoise zeleninou (malé kostičky), dušená rýže     120.- 

Filírovaná panenka z grilu, růžičková kapusta se slaninou a parmazánem, kořeněné bramborové plátky   130.-  

Hovězí dušené se zázvorem a hruškami, bramborovo karotková kaše      140.- 

FIT MENU Grilovaný camembert s brusinkami na italském salátě Panzanella, domácí focaccia   130.- 

 

STŘEDA 19.01. 

Bramboračka se zauzenou paprikou 

Smažená krůtí játra, vídeňský bramborový salát s červenou cibulí a petrželkou     120.- 

Filírovaný kuřecí steak se smaženou rucolou, máslové nočky ve smetanové omáčce s česnekem,  

slaninou a parmazánem           130.-  

Telecí líčka dušená na víně, žampióny na másle s petrželkou, bramborové pyré     140.- 

FIT MENU Filé z tilápie v bylinkové krustě, smetanové rizoto se sušenými rajčaty a pórkem   130.- 

 

 

ČTVRTEK 20.01. 

Celerový krém s medem 

Pečené kuřecí špalíky s karlovarskou nádivkou, jasmínová rýže s hráškem     120.- 

Nadívaný bůček česnekovou vaječinou, irská bramborová kaše s pórkem, silná šťáva    130.- 

Hovězí medailonky, demi glace s kávou, lanýžovým olejem a máslem, bylinkové grenaille   140.- 

FIT MENU Kachní prso z grilu, carpaccio z červené řepy se sušenými švestkami, domácí kroketa s mandlemi 140.- 

 

 
PÁTEK 21.01. 
Drůbeží vývar s krupicovým kapáním 
Singapurské nudle restované s asijskou zeleninou, sojovým glazé a trhaným kuřecím masem   120.- 
Beef stroganoff z hovězího roštěnce s okurkem, žampióny a smetanou, jasmínová rýže    130.- 
Medailonky z vepřové panenky v dijónské omáčce, konfitovaná červená cibule s červeným vínem, hranolky 140.- 

FIT MENU Kuřecí roláda plněná listovým špenátem, česnekem a slaninou,  

bezlepkové těstoviny v omáčce z modrého sýru s vlašskými ořechy      140.- 

 

 


