
Polední menu 16.10.–20.10.2017 DISCOUNT                                                                                                                                                                 
10%č.3 – veganská kuchyně  (vegan cuisine)                                                                                                             

 

 

Pondělí - Monday: 

 0,25l Zvěřinový vývar s kořenovou zeleninou a vaječným svítkem Broth with smoked meat, peas 1,3,7,9 25,-  

1. 120g Smažený kuřecí řízek, vídeňský bramborový salát (bez majonézy) 1,3,6,7,10 90,- 

  Chicken steak Californian (crushed tomatoes, mandarins), fried croquettes 

2. 120g Vepřová panenka s houbami a estragonem, špenátová polenta                                                                                                                  1,7 105,- 

  Spanish bird (beef stuffed with egg, cucumber and sausage), jasmine rice  

3.  400g Zeleninové curry rizoto s pohankou, houbami a česnekem, okurka  10 85,- 

  Peking soy noodles (onion, leek, pepper, soy sauce), jasmine rice 

 

Úterý – Tuesday: 

 0,25l Květáková Lentil with sausage 1,7 25,- 

1. 120g Přírodní kuřecí kapsa se šunkou a hermelínem, bramborová kaše s máslem a bylinkami 1,7 85,- 

  Fried chicken nuggets in cheese batter, mashed potatoes with butter 

2. 350g Špekové knedlíky s kopcem smažené cibulky, moravské zadělávané zelí se slaninou 1,3,6,7,10 85,- 

  Beef cheeks on red wine with root vegetables, celery purées with potatoes 

3. 150g Ragú s grilovaným lilkem, žampiony a bambusovými výhonky, jasmínová rýže 6,9  90,- 

  Bulgur with mushrooms, garlic and fresh marjoram, covered with balsamic 

                                     

Středa - Wednesday: 

 0,25l Ruský boršč s kysanou smetanou Pumpkin cream with sunflower seeds 7,9 30,- 

1. 120g Svíčková na smetaně s brusinkami a šlehačkou, houskový knedlík 1,3,6,7,9 90,- 

  Homemade meatloaf roast, boiled potatoes with butter, cucumber 

2. 350g Karí s krevetkami, lososem a mangem podávané na rýžových nudlích 4,6 115,- 

  Filled potato dumplings with smoked meat, cabbage, fried onion 

3. 150g Mexické Burritos (fazole, kukuřice, rajčata, paprika, cibule, čerstvý koriandr) 1 85,- 

  Natural carrot-zucchini pancakes, boiled potatoes with parsley 
 

Čtvrtek – Thursday: 

 0,25l Rajčatová s těstovinami Goulash with beef meat 1,3,9 25,- 

1. 120g Hovězí křenový řízek se slaninou a irskou kapustovo-bramborovou kaší 1,3,6,7 105,- 

   Chicken steak grilled with ham and cheese, French fries 

2. 120g Znojemská hovězí roštěná, jasmínová rýže 1,9,10 90,- 

  Old Bohemian roast duck, stewed cabbage, bread dumplings 

3. 300g Řecký kuskusový salát (cherry rajčata, okurka, olivy, feta sýr, oregano, cizrna) 1,7 85,- 

  Kuřecí karí s pomeranči a dýní (arašídy, koriandr), cibulová rýže 

 

Pátek - Friday: 

 0,25l Francouzská cibulačka se sýrovým toastem Beef broth with vegetables and dumplings 1,6,9 25,- 

1. 150g Plněný paprikový lusk mletým masem, rajská omáčka, jasmínová rýže (houskový knedlík) 1,3,7,9 85,- 

  Marinated chicken breast with onions and fresh herbs, potato-pumpkin purée 

2. 240g Pečené kuřecí špalíky s jablky, brambory a zelným salátem  7 85,- 

   Domazlice pork ragout (cream-pepper sauce with cucumber, peas and egg), jasmine rice   

3. 300g Špagety s drcenými rajčaty, čerstvou bazalkou, česnekem a olivovým olejem 1 85,- 

  Pumpkin risotto with white wine and fresh parsley 

 

 

Stálá nabídka pro tento týden Permanent offer for this week 

120g Smažený hermelín Fried camembert 1,3,6,7 70,- 

120g Smažený krůtí řízek Fried chicken schnitzel 1,3,6,7 75,- 

150g Smažené cuketové řízečky Fried cauliflower 1,3,6,7 65,- 

 


