Vážení hosté,
dovolujeme si Vás informovat, že všechna jídla v naší nabídce
mohou obsahovat alergeny. V případě Vašeho zájmu o tuto
informaci, se obraťte na obsluhu.
Děkujeme a přejeme Vám dobrou chuť.

100,-

Vážení hosté,
dovolujeme si Vás informovat, že všechna jídla v naší nabídce
mohou obsahovat alergeny. V případě Vašeho zájmu o tuto
informaci, se obraťte na obsluhu.
Děkujeme a přejeme Vám dobrou chuť.

Pondělí 10.9.
Špenátová krémová polévka s krutony
I.

Pečený králičí hřbet na tymiánu, špenátové listy,
domácí žemlový knedlík
Kuřecí galantina plněná slaninou a brokolicí, máslová
bramborová kaše
Variace trhaných salátů s plněnými žampiony a kozím sýrem

II.
III.

Pátek 14.9
35,120,115,115,-

Hovězí consommé se zeleninou jullien
I.

Lehce pikantní mexický guláš, divoká rýže s hráškem

II.

Kuřecí saltimbocca na špízku, opékaný brambor,
dušená brokolice
Smažené zeleninové placičky, s bramborem
a česnekovým dipem

III.

Úterý 11.9.
Domácí zelňačka s klobásou
I.

Těstoviny s boloňskou masovou směsí a strouhaným sýrem

II.

Kuřecí paličky pečené se šalotkou a bylinkami,
šťouchané brambory
Tagliatelle s houbou omáčkou, hráškem a parmezánem

III.

I.
II.
III.

Restovaná krůtí prsa, zelenina ratatouille, petrželkové
brambory
Hovězí svíčková Stroganoff s kapkou smetany a dušenou rýží
Italské rizoto s chřestem, restovanými žampiony a hoblinkou
parmezánu

35,105,-

I.
II.
III.

Steak z norského lososa, bylinková karotka, gratinovaný
brambor
Vepřová roláda s houbovým ragů, domácí bramborové
krokety
Gratinovaná řecká musaka s grilovaným lilkem a cuketou

120,99,-

115,90,-

Tradiční francouzská cibulačka s krutony

35,-

I.

Pečené filátko z tresky, domácí bramborová kaše

120,-

II.

Vepřová panenka na barevném pepři s pečeným bramborem
a pažitkovým creme fraiche
Gratinovaná tortilla plněná zeleninou a restovanou šalotkou

140,-

III.

90,-

Neděle 16.9.
35,120,120,-

Zeleninová polévka

35,-

I.

Holandský máslový řízek s pažitkovými bramborami

105,-

II.

Kuřecí masová směs na čínský způsob, divoká rýže

115,-

III.

Zapečené palačinky s tvarohem, ovocná redukce

120,-

Čtvrtek 13.9.
Karotkový krém se zázvorem

120,-

Sobota 15.9.

Středa 12.9.
Polévka z čerstvého hrášku s opékanou slaninou

35,-

35,125,120,110,-

45,-

99,-

