
 

 

 
  

                           Pondělí 22.5.                 

Polévka: Z červené čočky a rajčat (1,3,7,9)                  27,-Kč 

1. 100g Steak z vepřové kotletky, sázené vejce, šunka a sýr, 

americké brambory (1,3,7,9)                                 140,-Kč 

2. 150g Zapečené šunkofleky s uzeným masem, kyselá 

okurka (1,3,7,9)                                                     140,-Kč 

3. 200g Pečená kuřecí křidélka na BBQ omáčce, domácí 

cibulové kroužky, malý salátek (1,3,7,9)                137,-Kč  

4.  Tip dne: 200g Salát s grilovaným kuřecím masem, 

rukolou, baby špenátem a kukuřicí, opečená bagetka 

(1,3,7,9)                                                                  149,-Kč 

5. Týdenní nabídka: 200g Smažené sýrové duo (niva, 

camembert), vařené brambory (1,3,7,9)               169,-Kč                                                          

 

                     Úterý 23.5.  

Polévka: Zeleninová kolumbijská (1,3,7,9)                    27,-Kč 

1. 150g Kuřecí steak na zelenině ratatouille, pečené 

brambory s tymiánem (1,3,7,9)                             140,-Kč 

2. 150g Halušky s krůtím masem, smetanovým špenátem, 

sypané sýrem (1,3,7,9)                                        140,-Kč 

3. 150g Hovězí nudličky Stroganof, jasmínová rýže 

(1,3,7,9)                                                                140,-Kč  

4.  Tip dne: 150g Tortilla  ala cheese burger (tortilla 

plněná mletým hovězím masem, čedarem, kyselou 

okurkou, salátem, hořčice, kečup), hranolky   

(1,3,7,9)                                                               149,-Kč 

5. Týdenní nabídka: 200g Smažené sýrové duo (niva, 

camembert), vařené brambory (1,3,7,9)              169,-Kč                                                          

                                    Středa 24.5. 

Polévka: Krém z pečeného květáku a mrkve (1,3,7,9,12)          

                                                                                       27,-Kč 

1. 150g Kuřecí stehenní nudličky po sečuánsku, opékané 

nudle se zeleninou (1,3,7,9)                                    140,-Kč 

2. 150g Zeleninový kuskus s cuketou, rajčaty a lilkem, 

bazalkové pesto, sypaný sýrem (1,3,7,9)             140,-Kč  

3. 200g Vepřová kotletka po lašsku, těstoviny (1,3,7,9)                                                                                  

                                                                                140,-Kč 

4. Tip dne: 150g Vepřové řízečky za panenky 

v parmazánové strouhance, vařené brambory, přelité 

máslem s pažitkou (1,3,7,9)                               149,-Kč 

5. Týdenní nabídka: 200g Smažené sýrové duo (niva, 

camembert), vařené brambory (1,3,7,9)              169,-Kč                                                          

 

 

 

                     Čtvrtek 25.5. 

Polévka: Frankfurtská s párkem (1,3,7,9,12)         27,-Kč 

1. 150g Hovězí po burgundsku, smetanová bramborová 

kaše (1,3,7,9)                                                  140,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. 150g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, 

červené a bílé zelí, opečená cibulka (1,3,7,9) 140,-Kč                                                                                             

3. 330g Císařský trhanec s rozinkami, švestkové ragů.  

(1,3,7)                                                              139,-Kč 

4. Tip dne: 300g Trhaný salát s tuňákem a zeleninou, 

opečené pečivo (1,3,7,9)                              149,-Kč 

5. Týdenní nabídka: 200g Smažené sýrové duo (niva, 

camembert), vařené brambory (1,3,7,9)        169,-Kč                                                          

 

                    Pátek 26.5. 

Polévka: Kulajda (1,3,7,9)                                     27,-Kč 

1. 150g Vepřová kotletka zapečená se slaninou a 

uzeným sýrem, americké brambory, bylinkový dip 

(1,3,7,9)                                                           140,-Kč                                       

2. 150g Mexický hovězí guláš, hrášková rýže, sypaný 

sýrem (1,3,7,9)                                               140,-Kč                                              

3. 150g Krůtí roláda plněná špenátem, sušenými rajčaty 

a ricottou, šťouchané brambory (1,3,7,9)        140,-Kč                                             

4. Tip dne: 150g Losos na grilované zelenině, 

vařené brambory s máslem a petrželkou (1,3,7,9)                                    

                                                                       149,-Kč 

5. Minutka: 200g Smažené sýrové duo (niva, 

camembert), vařené brambory (1,3,7,9)        169,-Kč                                                          

 

Víkendová nabídka od 125,-Kč 

      Po celý pracovní týden nabízíme:  

Salát dle denní nabídky                       od 29,-Kč 

Hovězí vývar (1,3,7,9)                         27,-Kč/55,-Kč 

Teplé a studené pokrmy jsou určeny k přímé 

spotřebě, bez skladování. 

Samostatně polévka s pečivem 0,33l/ 55,- Kč 

Váha masa je uvedena v syrovém stavu.  

Objednávky minutek 4 a 5 do 10:00h.    

 


