11.00 – 14.00h

DENNÍ MENU - RESTAURACE
PONDĚLÍ 21.11.
Selská polévka s žampióny a těstovinou
Čočka na kyselo, grilovaná klobása, sázené vejce, okurek, kváskový cjlék
Steak z marinované kotlety, restovaná barevná cibule se slaninou, chipotle mayo, opékaný brambor
Hovězí veverka dušená ve vlastní šťávě, bramborová kaše, glazovaná karotka
FIT MENU Zeleninové placičky, rukola s glazovanými mini tomaty, blanšírované kuřecí prso,
bylinkový dip

140.150.155.150.-

ÚTERÝ 22.11.
Rajská polévka s rýží
Libové výpečky, dušený špenát s česnekem, bramborový knedlík s restovanou cibulkou
Řecký gyros z kuřecích stehenních steaků, salát s balkánským sýrem, hranolky, česneková mayo
Kuřecí prso plněné sušenými rajčaty, bazalková omáčka se smetanou, bramborová galetka
VEGA MENU Indické curry s květákem, cuketou a brokolicí, omáčka s červeným curry,
kokosovým mlékem a smetanou, jasmínová rýže

140.150.150.150.-

STŘEDA 23.11.
Maďarská papriková polévka s klobásou
Krůtí játra dušená na červeném víně s majoránkou a žampióny, jasmínová rýže
Švédské masové kuličky, brusinková omáčka se smetanou, zámecké brambůrky s pažitkovým máslem
Hovězí medailonky z grilu, demi glace s tmavými hřiby a tymiánem, pečené brambory se slaninou
FISH MENU Tagliatelle restované na olivovém oleji s krevetami, česnekem, baby špenáte
a cherry rajčátky, zjemněné smetanou

140.150.170.170.-

ČTVRTEK 24.11.
Brokolicový krém
Smažený květák a žampióny, vařený brambor maštěný máslem, domácí tatarská omáčka
Konfitovaný kotlet, paprikové ragů po srbsku, hřebínek slaniny, jasmínová rýže
Vepřová panenka z grilu, krémová omáčka s pikantním chorizem, petrželkou a chilli, pečené brambory
FIT MENU Pohankové rizoto s anglickou zeleninou, kuřecí steak na olivovém oleji, mungo kličky

140.150.160.150.-

PÁTEK 25.11.
Kuřecí vývar s nočkami a zeleninou
Kuřecí SWEET&SOUR ve sladkokyselé omáčce s ananasem a jemným chilli, jasmínová rýže
140.Hamburská vepřová pečeně na smetaně s šunkou a okurkem, houskový knedlík
150.BBQ vepřová žebírka 400g, kukuřičný klas, jacket potato z dipem z pečeného česneku
170.GURMAN MENU Filírovaný steak z vyzrálého roštěnce, parmazánové rizoto s houbami a sušenou šunkou,
zjeněné máslem
190.-

