
 
11.00 – 14.00h 

 

DENNÍ MENU - RESTAURACE 

 

 

PONDĚLÍ 16.05. 

Indická čočková polévka s kurkumou a karotkou 

Kuřecí kung pao s restovanými oříšky, zeleninou a sojovým glazé, jasmínová rýže    135.- 

Steak z marinované kotlety, sázené vejce se šunkou, šťouchaný brambor, silná šťáva     145.- 

Italské gnocchi ve smetanové omáčce s brokolicí a modrým sýrem, filírovaná panenka z grilu   150.- 

FIT MENU Blanšírované kuřecí prso v silném vývaru, zelenina na másle, grenaile s pažitkovou smetanou  150.- 

 

 

ÚTERÝ 17.05.  

Frankfurtská polévka 

Moravský vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík s restovanou cibulkou     135.- 

Pikantní masová směs se zeleninou, domácí bramborové placičky, zelný salát     145.- 

Španělský ptáček z hovězí roštěné, jasmínová rýže, rajčatový salát s cibulí     160.- 

FIT MENU Italské těstoviny s rucolovým pestem, praženými semínky a parmazánem, kuřecí prsa z grilu  150.- 

 

 

STŘEDA 18.05. 

Pikantní kuřecí polévka s asijskými nudlemi a zeleninou 

Pečené vepřové kolínko na rozmarýnu (vykostěné), mačkané brambory, silná šťáva, nakládaná zelenina  135.- 

Kuřecí roláda plněná nádivkou z ricotty a bazalky a sušených rajčat, jasmínová rýže, zeleninový salát  145.- 

Mletý hovězí beefsteak, chimichuri salza, grilovaná zelenina, bramborová galetka     160.- 

FIT MENU Parmazánové rizoto s hráškem, bílým vínem a máslem, filírované kachní prso, rajčatový tatarák 160.- 

 

 

ČTVRTEK 19.05.  

Hráškový krém 

Farmářské halušky s oravskou brynzou a restovanou slaninou, strouhaný oštěpek    135.- 

Burger s trhaným vepřovým masem, cibulová marmeláda, salát, okurek, pikantní mayo, hranolky  145.- 

Smažená kuřecí kapsa plněná goudou a šunkou, bramborová kaše, zeleninový salát    150.- 

FIT MENU Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy, restovanou slaninou a parmazánem, focaccia 150.- 

 

 

 
PÁTEK 20.05. 
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 
Kuřecí gyros, hranolky, česneková mayo, tzatziki salát       135.- 
Špagety Carbonara s restovanou slaninou, česnekem, kuřecími prsy a smetanou, parmazán, trhané saláty 145.- 
MIX GRILL – kuřecí steak, panenka, mletý hovězí steak, žampióny na tymiánovém másle,  
jacket potato s mayo z pečeného česneku         160.- 
FIT MENU Nilský okoun na bylinkovém másle, salát z černé čočky beluga, domácí focaccia   160.- 
 

 

 


