POLEDNÍ MENU Pondělí 7.1.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Jarní zeleninový krém

35 Kč

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

60 Kč

MENU I
150g Krůtí prsa s broskvovým chutney

125 Kč

Steak z krůtích prsíček zapečený s parmskou šunkou a parmazánem servírovaný
s broskvovým chutney a grilovanou cuketou a máslovým brambůrkem
(alergeny: 7)
*165 Kč

MENU II
150g Vepřové na paprice s houbami

115 Kč

Zvolna pečené vepřové maso se smetanovou paprikovou omáčkou a restovanými
žampiony podávané s domácím kynutým knedlíkem
(alergeny: 1 ,3 ,7)
155 Kč*

MENU III
Rizoto se sušenými rajčaty

115 Kč

Italské rizoto se sušenými rajčaty, bazalkou a parmazánem
(alergeny: 12,7 ,)

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
700g Novoroční konfitovaná husička

Zvolna pečená husa s červeným škvarkovým zelím, kysaným zelím ,
Lokšemi a bramborovým knedlíkem a nádivkou
(alergeny : 1, 3, 8 )
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l

225 Kč
*265,-Kč
49 Kč

FIT MENU
150g Grilovaný losos
Grilovaný filet z norského lososa s grilovanou zeleninou
(alergeny: 4 )

Salátek nebo desert dle denní nabídky

155 Kč
*195 Kč

29 Kč

POLEDNÍ MENU Úterý 8.1.2019
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 masem a nudlemi
Maxi polévka jako hlavní chod
(alergeny: 1, 9, 3, 7)

35 Kč
60 Kč

MENU I
150g Rumpsteak s rozmarýnovým máslem
Grilovaný hovězí steak s rozmarýnovým máslem a steakovým hranolky
(alergeny 7)

135 Kč
*175 Kč

MENU II
150g Párkový bůček

115 Kč

Zvolna pečený vepřový bůček plněný lahůdkovými párky s jemnou bramborovou kaší
(alergeny: ,7)
155 Kč*

MENU III
Fettuchinne se špenátem a balkánským sýrem

115 Kč

Čerstvé těstoviny z dílny „Pasta-fidli“ se špenátem, rajčaty a balkánským sýrem
(alergeny: 1,3,7,)
*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE
700g Novoroční konfitovaná husička

Zvolna pečená husa s červeným škvarkovým zelím, kysaným zelím ,
Lokšemi a bramborovým knedlíkem a nádivkou
(alergeny : 1, 3, 8 )
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l

225 Kč
*265,-Kč
49 Kč

FIT MENU
Salát s kuřecím prsíčkem

145 Kč

Mix trhaných salátových listů s filírovaným grilovaným kuřecím prsíčkem a jogurtovým
dresinkem
(alergeny: 71 )
*175 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 9.1.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Mrkvovo-bramborová polévka s krutony
Maxi polévka jako hlavní chod
(alergeny: 1, 9, 3, 7)

35 Kč
60 Kč

MENU I
150g Kuřecí steak s batátovou kaší
Grilovaná kuřecí prsa podávaná s batátovou kaší a kapustičkami na slanině
(alergeny: 7 )

125 Kč
*165 Kč

MENU II
150g Hovězí na houbách

115 Kč

Hovězí na houbách s dušenou rýží
(alergeny: 1 )

*155 Kč

MENU III
Gnocchi s lososem a hráškem

115 Kč

Bramborové nočky s krémovou omáčkou s lososem a hráškem
(alergeny: 1,3,4 7, )

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE

700g Novoroční konfitovaná husička

Zvolna pečená husa s červeným škvarkovým zelím, kysaným zelím ,
Lokšemi a bramborovým knedlíkem a nádivkou
(alergeny : 1, 3, 8 )
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l

225 Kč
*265,-Kč
49 Kč

FIT MENU
Špenátové palačinky s kozím sýrem

145 Kč

Špenátová palačinka plněná salátkem z ředkviček, výhonků mladého hrášku a kozího
sýra
(alergeny: 1,3 ,7 )
*175 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 10.1.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Kuřecí polévka se zázvorem a knedlíčky
Maxi polévka jako hlavní chod
(alergeny: 1, 9, 3, 7)

35 Kč
60 Kč

MENU I
150g Medailonky v sýrovém těstíčku

125 Kč

Medailonky z vepřové panenky smažené v sýrovém těstíčku podávané s jemnou
bramborovou kaší
alergeny: 7 )
*165 Kč

MENU II
150 g Kuřecí perkelt s bylinkovými haluškami

115 Kč

Kuřecí kousky ve smetanové paprikové omáčce podávané s bylinkovými haluškami
(alergeny: 7 )
*155 Kč

MENU III
Špenátové taštičky

115 Kč

Taštičky plněné špenátem sypané parmazánem
(alergeny: 1,3,7, )

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE

700g Novoroční konfitovaná husička

Zvolna pečená husa s červeným škvarkovým zelím, kysaným zelím ,
Lokšemi a bramborovým knedlíkem a nádivkou
(alergeny : 1, 3, 8 )
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l

225 Kč
*265,-Kč
49 Kč

FIT MENU
Capresse

145 Kč

Nakládaná mozzarella s rajčaty a čerstvým bazalkovým pestem
(alergeny: 7 )

*175 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 11.1.2019
Náš šéfkuchař připravuje všechna jídla z pečlivě vybraných místních surovin. V nabídce naleznete
širokou paletu nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských vín.

Hráškový krém se zakysanou smetanou
Maxi polévka jako hlavní chod
(alergeny: 1, 9, 3, 7)

35 Kč
60 Kč

MENU I
200g Dřevorubecká krkovice

125 Kč

Grilovaný steak z vepřové krkovice s opečenou cibulí a pečeným bramborem
(alergeny: 1 )

*165 Kč

MENU II
150g Hovězí guláš

115 Kč

Tradiční hovězí gulášek s domácími bramboráčky
(alergeny: 1,3,)

*155 Kč

MENU III
Pasta Aglio -Olio

115 Kč

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

*155 Kč

MENU IV – TIP TÝDNE

700g Novoroční konfitovaná husička

Zvolna pečená husa s červeným škvarkovým zelím, kysaným zelím ,
Lokšemi a bramborovým knedlíkem a nádivkou
(alergeny : 1, 3, 8 )
K Tipu týdne doporučujeme:
Costalupo, Controguerra Bianco D.O.C.2016
0,15l

225 Kč
*265,-Kč
49 Kč

FIT MENU
150g Pečená krůta s červenou řepou

145 Kč

Krůtí prsíčka pečená v jogurtu podávaná s pureé z červené řepy a sálátkem z mladého
špenátu
(alergeny: 7 )
*175 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.

