Týdenní specialita:
200g Smažené sýrové duo (eidam, camembert), vařené brambory, tatarka (1,3,7) 169,-Kč

Pondělí 13.11
Polévka: Krémová mrkvová (1,3,9)
1.

Čtvrtek 16.11
17,-Kč

150g Mufloní myslivecké ragů s jalovcem, dušená
rýže (1,3,7,9)
95,-Kč

Polévka: Uzená s kroupami (1,3,9)
1.

17,-Kč

150g Hejtmanský měšec z vepřové krkovičky,
dušená rýže (1,3,7,9)
95,-Kč

2. 150g Krůtí steak s hořčičnou omáčkou s medem,
hranolky (1,3,6,7,9)
91,-Kč

2. 150g Srnčí gulášek na pivu a divokém koření,
houskový knedlík (1,3,7,9)
95,-Kč

3. 250g Kuřecí stehno pečené na houbách, másle a
rozmarýnu, vařené brambory, salát (1,3,7,9) 89,-Kč

3. 330g Palačinky plněné lísko-oříškovým krémem se
šlehačkou a vanilkovým přelivem (1,3,7)
89,-Kč

Úterý 14.11
Polévka: Cibulačka (1,3,7,9)
1.

17,-Kč

150g Maso z divočáka na portském víně a
kořenové zelenině, šťouchané brambory (1,3,7,9)

Polévka: Hovězí s těstovinou (1,3,7,9)

95,- Kč
2. 150g Kuřecí nudličky Gyros, hranolky, tzaziky
(1,3,7,9)
95,-Kč
3. 150g Krůtí maso na smetaně, těstoviny (1,3,7,9)

.

Středa 15.11
1.
2.

130g Kančí plec s perníkovou omáčkou,
bramborový knedlík (1,3,7,9)

Ořechový víkend 18.11.-19.11.
Polévka: Valašská kyselice (1,3,7,9)

17,-Kč

17,-Kč
95,-Kč

3. 250g Rizoto z bulguru s vepřovým masem a pečeným
květákem sypané sýrem, okurek steril. (1,3,9) 89,-Kč
Dětské jídlo: 60g Kuřecí steak zapečený s brokolicí a
sýrem ementál, hranolky (1,3,7,9)
59,-Kč

Zvěřinový vývar (1,3,7,9)
17,- Kč

150g Smažený krůtí řízek, bramborová kaše
(1,3,7,9)
95,-Kč

1. 150g Kuřecí kapsa plněná nivou a vlašským
ořechem, dušená rýže (1,3,7,9)
95,-Kč

130g Kuřecí steak zapečený s brokolicí a sýrem
ementál, rýže basmati (1,3,7,9)
91,-Kč

Po celý Zvěřinový týden speciální
polévka:

1.

14,-Kč

Bistro:

89,-Kč

Polévka: Ruský boršč (1,3,7,9)

Pátek 17.11 - Státní svátek

Bar: Oříškové latté, oříškový dezert

Objednávky na rozvoz jídel přijímáme na tel:

588 517 792
K jídlu točená kofola 0,3l / 12 Kč
Samostatně polévka 25,- Kč
Váha masa je uvedena v syrovém stavu
Přijďte ochutnat, srdečně se na Vás těšíme!

