POLEDNÍ MENU Pondělí 11.2.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Zeleninový krém

35 Kč

Maxi polévka jako hlavní chod
(alergeny: 1, 9, 3, 7)

60 Kč

MENU I
150g Kuřecí řízek v pivním těstíčku

125 Kč

Smažený plátek kuřecích prsíček obalený v pivním těstíčku s jemnou bramborovou kaší a
kyselou okurkou
(alergeny: 1,3,7,9,10 )
*165 Kč

MENU II
150g Hovězí Stroganoff

115 Kč

Hovězí nudličky ve smetanové omáčce s kyselými okurkami, houbami a dušenou rýží
(alergeny:,1,3 )
155 Kč*

MENU III
Rizoto s červenou řepou

115 Kč

Italské rizoto s maribnovanou červenou řepou a ovčím sýrem
(alergeny: 7,12,)

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Uzená panenská svíčková
V bukovém kouři uzená vepřová panenská svíčková s,
brambory grenaille s praženými ořechy a šalotkovým krémem

165 Kč
*205 Kč

FIT MENU
Grilovaná treska
Grilovaná atlantická treska podávaná se zeleninovým salátkem
(alergeny: 4 )

Salátek nebo desert dle denní nabídky

155 Kč
*195 Kč

29 Kč

* Kompletní menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj (domácí limonáda, domácí ledový čaj).
Za 10 Kompletních menu – Jedenácté ZDARMA.

POLEDNÍ MENU Úterý 12.2.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Cibulačka

35 Kč

Maxi polévka jako hlavní chod
(alergeny: 1, 9, 3, 7)

60 Kč

MENU I
150g Eye round steak

125 Kč

Grilovaný hovězí steak s restovanými houbami a bramborovými hranolky
(alergeny: nejsou)

*165 Kč

MENU II
250g Kuře a lá kachna

115 Kč

Zvolna pečená kuřecí stehna na kmíně s variací knedlíků a červeným zelím
(alergeny: 1,3,7)

145 Kč*

MENU III
Gnocchi con pollo

115 Kč

Bramborové nočky s kuřecím masem, špenátem a smetanou
(alergeny: 1,3,7,)

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Uzená panenská svíčková
V bukovém kouři uzená vepřová panenská svíčková s,
brambory grenaille s praženými ořechy a šalotkovým krémem

165 Kč
*205 Kč
*205 Kč

FIT MENU
Grilovaná zelenina

145 Kč

Marinovaná grilovaná zelenina s cous-cousem
(alergeny: 1,4 )

*185 Kč

Salátek nebo desert dle denní nabídky

29 Kč

* Kompletní menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj (domácí limonáda, domácí ledový čaj).
Za 10 Kompletních menu – Jedenácté ZDARMA..

POLEDNÍ MENU Středa 13.2.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Fazolačka

35 Kč

Maxi polévka jako hlavní chod
(alergeny: 1, 9, 3, 7)

60 Kč

MENU I
150g Zapečená kuřecí prsa

125 Kč

Kuřecí prsíčka zapečená brynzou, šunkou a paprikou servírovaná s pečeným bramborem a
cuketkou
(alergeny: 1,3,7 )
*165 Kč

MENU II
150g Vepřová plec na houbách

115 Kč

Vepřová plec dušená na houbách podávaná s rýží
(alergeny:,7)

*155 Kč

MENU III
Pasta Pommodorro

115 Kč

Čerstvá pasta z dílny „Pasta-Fidli“ s rajčatovou omáčkou a parmazánem
(alergeny: 1,3,7, )

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Uzená panenská svíčková
V bukovém kouři uzená vepřová panenská svíčková s,
brambory grenaille s praženými ořechy a šalotkovým krémem

165 Kč
*205 Kč

FIT MENU
Pstruh v citronové páře

145 Kč

Filet z pstruha připravený v bylinkové páře podávaný s citronovým cous-cousem
(alergeny: 1,4 )
*185 Kč

Salátek nebo desert dle denní nabídky

29 Kč

* Kompletní menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj (domácí limonáda, domácí ledový čaj).
Za 10 Kompletních menu – Jedenácté ZDARMA.

POLEDNÍ MENU Čtvrtek 14.2.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Hovězí vývar s fridátovými nudlemi
Maxi polévka jako hlavní chod
(alergeny: 1, 9, 3, 7)

35 Kč
60 Kč

MENU I
150g Krůtí roláda s brusinkovou nádivkou

125 Kč

Rolovaná krůtí prsíčka plněná brusinkovou nádivkou servírovaná s šťouchaným
bramborem
(alergeny: 7 )
*165 Kč

MENU II
150g Hovězí s rajskou omáčkou

115 Kč

Vařené hovězí s rajskou omáčkou a domácím kynutým knedlíkem
(alergeny: 1,3 )

*155 Kč

MENU III
Risotto Bianco

115 Kč

Italské krémové rizoto s rukolou a parmazánem
(alergeny: 7,8 ,12, )

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Uzená panenská svíčková
V bukovém kouři uzená vepřová panenská svíčková s,
brambory grenaille s praženými ořechy a šalotkovým krémem

165 Kč
*205 Kč

FIT MENU
Salát s grilovaným entrécotem

145 Kč

Mix trhaných salátových listů s grilovaným entrécotem, sušenými rajčatya olivami
(alergeny: nejsou )
*185 Kč

Salátek nebo desert dle denní nabídky

29 Kč

* Kompletní menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj (domácí limonáda, domácí ledový čaj).
Za 10 Kompletních menu – Jedenácté ZDARMA.

POLEDNÍ MENU Pátek 15.2.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Zelňačka s klobáskou

35 Kč

Maxi polévka jako hlavní chod
(alergeny: 1, 9, 3, 7)

60 Kč

MENU I
200g Kovbojská krkovice

125 Kč

Griloavný steak z vepřové krkovice s fazolemi na cibulce a domácím chlebem
(alergeny: nejsou )

*165 Kč

MENU II
150g Hovězí líčka

125 Kč

Hovězí líčka na červeném víně a kořenové zelenině s bramborovou kaší a špenátem
(alergeny: 1,3,)
*165 Kč

MENU III
Pasta s lososem

115 Kč

Čerstvé těstoviny z dílny „Pasta –fidli“ s kousky lososa, smetanou a koprem
(alergeny: 1,3,7 )

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Uzená panenská svíčková
V bukovém kouři uzená vepřová panenská svíčková s,
brambory grenaille s praženými ořechy a šalotkovým krémem

165 Kč
*205 Kč

FIT MENU
Houbový Kuba

115 Kč

Pečené kroupy s česnekem a houbami
(alergeny: 1,)

*155 Kč

Salátek nebo desert dle denní nabídky

29 Kč

* Kompletní menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj (domácí limonáda, domácí ledový čaj).
Za 10 Kompletních menu – Jedenácté ZDARMA.

