Týden s Medvědím česnekem

POLEDNÍ MENU Pondělí 18.3.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Polévka z medvědího česneku s pošírovaným vejcem a chlebovým
chipsem

35 Kč

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

60 Kč

MENU I
150g Gratinovaný kotlet s houbami

125 Kč

Steak z vepřové kotletky zapečený se sýrem a houbami na cibulce podávaný s pečeným
bramborem
(alergeny: 7,)
*165 Kč

MENU II
150g Srbské kuřecí stehýnko
Pečené kuřecí stehno s omáčkou z nakládaných paprik a dušenou rýží
(alergeny: nejsou )

115 Kč
155 Kč*

MENU III
Gnocchi Marietta

115 Kč

Bramborové nočky v rajčatové omáčce se smetanou , bazalkou a parmazánem
(alergeny: 1,3,7,)

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Pečené telecí s jarní nádivkou

165 Kč

Zvolna pečená telecí kýta na česneku a tymiánu podávaná s jarní nádivkou s medvědím
česnekem , mladou karotkou a demi-glacé
(alergeny: 1,3 ,7 )
*205 Kč
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l
49 Kč

FIT MENU
Pikantní cous-cous s kuřecím prsíčkem

145 Kč

Pikantní cous-cous s pečenou zeleninou, grilovaným kuřecím prsíčkem a sweetchilli
omáčkou
(alergeny:1, 6 )
*185 Kč

Salátek nebo desert dle denní nabídky

29 Kč

Týden s Medvědím česnekem

POLEDNÍ MENU Úterý 19.3.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Bouillabaisse

35 Kč

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

60 Kč

MENU I
150g Medailonky z Kuřecích prsíček

125 Kč

Grilované medailonky z kuřecích prsíček s restovaným mladým špenátem a steakovými
belgickými hranolky
(alergeny: nejsou )
*165 Kč

MENU II
150g Hovězí s žampiony na smetaně.

115 Kč

Zvolna pečené hovězí maso se smetanovou žampionovou omáčkou a dušenou rýží či
domácím kynutým knedlíkem
(alergeny: 1,3,7)
*155 Kč

MENU III
Pasta s pestem z medvědího česneku

115 Kč

Čerstvé těstoviny z dílny „pasta-fidli“ s domácím pestem z medvědího česneku , olivami a
sušenými rajčaty
(alergeny: 7, 12 )
*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Pečené telecí s jarní nádivkou

165 Kč

Zvolna pečená telecí kýta na česneku a tymiánu podávaná s jarní nádivkou s medvědím
česnekem , mladou karotkou a demi-glacé
(alergeny: 1,3 ,7 )
*205 Kč
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l
49 Kč

FIT MENU
Pečená treska na rajčatech

145 Kč

Filet z tmavé tresky pečený na rajčatech a cibuli podávaný s máslovým bramborem
(alergeny: 4,7 )
*185 Kč

Salátek nebo desert dle denní nabídky

29 Kč

* Kompletní menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj (domácí limonáda, domácí ledový čaj).

Týden s Medvědím česnekem

POLEDNÍ MENU Středa 20.3.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Kaldoun

35 Kč

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

60 Kč

MENU I
150g Flank steak s medvědím máslem

135 Kč

Grilovaný steak z vyzrálého hovězího s bylinkovou bramborou pečenou v alobalu a
máslem z medvědího česneku
(alergeny: 1,3,7 )
*175 Kč

MENU II
150 g Krůtí ragout

115 Kč

Krůtí ragout s houbami a smetanou podávané s bramborovými rösti
(alergeny: 1,3,7)

*155 Kč

MENU III
Rizoto s medvědím česnekem

115 Kč

Italské rizoto s šalotkou a medvědím česnekem
(alergeny:,7, 12 )

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Pečené telecí s jarní nádivkou

165 Kč

Zvolna pečená telecí kýta na česneku a tymiánu podávaná s jarní nádivkou s medvědím
česnekem , mladou karotkou a demi-glacé
(alergeny: 1,3 ,7 )
*205 Kč
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l
49 Kč

FIT MENU
Salát z červené řepy s ovčím sýrem

145 Kč

Mix trhaných salátových listů s plátky pečené červené řepy a jemným třeným ovčím
sýrem servírovaný s domácím chlebem
(alergeny: 1,7 )
*185 Kč

Salátek nebo desert dle denní nabídky

29 Kč

* Kompletní menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj (domácí limonáda, domácí ledový čaj).

Týden s Medvědím česnekem

POLEDNÍ MENU Čtvrtek 21.3.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Tomatová polévka s rýží

35 Kč

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

60 Kč

MENU I
150g Kotlet s pestem z medvědího česneku

125 Kč

Grilovaný steak z vepřové kotletky s domácím pestem z medvědího česneku a pečeným
bramborem
(alergeny: 7,8 )
*165 Kč

MENU II
250g Pečená kachna

125 Kč

Zvolna pečená kachna s červeným zelím a variací domácích knedlíků
(alergeny: 1,3 )

*165 Kč

MENU III
Pasta se špenátem

115 Kč

Čerstvá pasta z dílny „Pasta –Fidli“ s restovaným mladým špenátem, česnekem a
parmazánem
(alergeny: 1,3,7 )
*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Pečené telecí s jarní nádivkou

165 Kč

Zvolna pečená telecí kýta na česneku a tymiánu podávaná s jarní nádivkou s medvědím
česnekem , mladou karotkou a demi-glacé
(alergeny: 1,3 ,7 )
*205 Kč
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l
49 Kč

FIT MENU
Salát s grilovaným hermelínem

145 Kč

Mix trhaných salátových listů s grilovaným hermelínem a brusinkovou omáčkou.
(alergeny:,7 )
*185 Kč

Salátek nebo desert dle denní nabídky

29 Kč

* Kompletní menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj (domácí limonáda, domácí ledový čaj).

Týden s Medvědím česnekem

POLEDNÍ MENU Pátek 22.3.2019
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 drobením

35 Kč

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

60 Kč

MENU I
150g Panenka s rajčatovou omáčkou

125 Kč

Medailonky z vepřové panenky s pikantní rajčatovou omáčkou a gratinovaným
bramborem
(alergeny:,7 )
*155 Kč

MENU II
150g Kuřecí steak s grilovanou zeleninou
Grilovaný steak z kuřecích prsíček s marinovanou grilovanou zeleninou
(alergeny:,7, )

125 Kč
*165 Kč

MENU III
Rizoto s cuketkou

115 Kč

Krémové italské rizoto s cuketou a parmazánem
(alergeny:,7, 12 )

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
150g Pečené telecí s jarní nádivkou

165 Kč

Zvolna pečená telecí kýta na česneku a tymiánu podávaná s jarní nádivkou s medvědím
česnekem , mladou karotkou a demi-glacé
(alergeny: 1,3 ,7 )
*205 Kč
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l
49 Kč

FIT MENU
Salát s mozzarellou a medvědím česnekem

145 Kč

Mix trhaných salátových listů s kousky mozzarelly, cherry rajčátky a pestem z Medvědího
česneku a rozpečeným domácím chlebem.
(alergeny:,7 )

Salátek nebo desert dle denní nabídky

29 Kč

