Polévky á 35,- Kč
Drůbeží vývar s masem a nudlemi (1,3,6,9)
Hovězí vývar s masem a nudlemi (1,3,6,9)
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,3,6,9)
Česká cibulačka s chlebovými krutony (1,3,6,7,9)
Jemný brokolicový krém (1,3,6,7,9)
Italská se zakysanou smetanou a bazalkou (1,3,6,7,9)
Bramborová polévka s houbami (1,3,6,7,9)
Chřestový krém (1,3,6,7,9)
Gulášová polévka (1,3,6,7,9)
Žampionový krém (1,3,6,7,9)

Hotová jídla
počet obědů lze upravit 24 hod. před akcí
150g Hovězí guláš z kližky s cibulkou a houskovým/špekovým knedlíkem
nebo bramboráčky (1,3,6,7,9)
150g Hovězí pečeně na smetaně s houskovým knedlíkem,
brusinkový terč (1,3,6,7,9)
150g Hovězí zadní, rajská omáčka, houskový knedlík/těstoviny (1,3,6,7,9)
150g Španělský ptáček, pórková rýže (1,3,6,7,9)
150g Selská vepřová pečeně s kysaným zelím, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
150g Moravský vrabec se špenátem, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)
150g Uzená vepřová krkovice, bramborové halušky se zelím a cibulkou
350g Kachní stehno pečené po staročesku, červené zelí, houskový
a bramborový knedlík (1,3,6,7,9)
4ks Plněné bramborové knedlíky uzeným masem se zelím a cibulkou (1,3,7)

130,130,120,130,120,120,115,195,125,-

Speciality z vepřového masa
150g Smažený vepřový řízek s okurkou a citrónem, bylinkový brambor (1,3,7)
150g Vepřový steak na grilu s pepřovou omáčkou a slaninou,
šťouchaný brambor (1,6,7,9)
200g Vepřové medailonky na grilu, zelené fazolky se slaninou,
grilovaný brambor (1,6,7,9)
200g Pečená vepřová panenka ve slaninovém kabátku, opékané
křupavé brambory (1,6,7,9)

145,175,225,225,-

Speciality z kuřecího masa
150g Kuřecí steak zapečený se sušenými tomaty s mozzarellou,
bramborové krokety (1,3,6,7,9)
150g Kuřecí nudličky s čerstvou zeleninou, dušená rýže (1,6,7,9)
150g Smažený kuřecí řízek s okurkou a citrónem, bylinkový brambor (1,3,6,7,9)
150g Kuřecí prsíčko se sušenými švestkami a skořicí, pikantní omáčka,
Rýže (1,6,7,9)
240g Pečené kuřecí stehno s pošírovanou brokolicí, pažitkový brambor (1,6,7)
150g Kuřecí závitek plněný slaninou, špenátem a hermelínem, šťouchaný
brambor s cibulkou (1,6,7,9)
200g Kuřecí Cordon Bleu, bylinkový brambor, citrón (1,3,6,7)
Bramborové gnocchi s kuřecím masem a smetanovým špenátem,
parmazán (1,3,7)

175,155,145,180,140,175,175,145,-

Rybí speciality
200g Pečená pstruží filátka se cherry rajčátky, šťouchaný brambor (1,4,7)
200g Grilovaný filet z lososa na bylinkách, pečený brambor (1,4,7)
300g Tagliatelle s lososem, limetkou a bylinkami (1,3,4,7)

190,275,185,-

Bezmasá jídla
Zapečená brokolice se sýrem, holandská omáčka, vařený brambor (3,7)
150g Smažený sýr, pažitkový brambor, tatarská omáčka (1,3,7)
120g Smažený hermelín, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7)
Raviolli plněné ricottou a špenátem s omáčkou z drcených rajčat,
parmazán (1,3,6,7)
Bramborové gnocchi s grilovanou zeleninou, smetanou
a parmazánem (1,3,6,7,9)
Houbové rizoto sypané parmazánem (1,6,7,9)
Zapečený lilek a cuketa s mozzarellou, polenta, rajčatová salsa (1,6,7,9)

120,120,135,145,140,125,140,-

Saláty
Řecký salát s olivami se sýrem Feta (7)
Šopský salát (7)
Míchaný zeleninový salát
Salát Caprese (rajčata, mozzarella, bazalka) (7)
300g Pestrý zeleninový salát s grilovaným masem dle výběru
100g (kuřecí, vepřová panenka)
300g Pestrý zeleninový salát s lososem a krutony, bylinkový dip (1,3,7)

65,65,50,85,145,185,-

Dezerty
Čokoládový muffin s ovocným přelivem (1,3,7)
Domácí jablečný/tvarohový závin se šlehačkou (1,3,7)
Domácí koláč s lesním ovocem a drobenkou (1,3,7)
1ks Palačinka s marmeládou, šlehačkou a čokoládou (1,3,7)
2ks Domácí lívanečky s borůvkami a šlehačkou (1,3,7)
2kop. Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou (1,3,7)

65,45,40,60,70,75,-

Seznam potravinových alergenů, které odléhají
legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU
1. Obiloviny obsahující lepek
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody a výrobky z nich- jedná se o všechny druhy ořechů
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l

