polední menu
18.– 22. června 2018
Pondělí:
0,25l Brokolicový krém s kokosovým mlékem bezlepkové,7,9
37 Kč
150g Šťavnaté kuřecí prso připravené na grilu protknuté čedarem a šunkou,
domácí americké brambory, smetanová omáčka bezlepkové,7,9,12
129 Kč
1,3,7
130g Vepřové ragú na houbách, bramborové noky
109 Kč
300g Penne v krémové omáčce ze špenátového pesta s oříšky
a sušenými rajčaty, sypané parmazánem 1,3,7,8
109 Kč
Úterý:
0,25l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a kořenovou zeleninou 1,3,7,9
150g Grilovaná vepřová kotleta nakládaná ve švestkách a koňaku,
smažené steakové hranolky bezlepkové,7,9,12
130g Štěpánská hovězí pečeně, houskové knedlíky 1,3,7
300g Salát „Fetuš“ s grilovanými kuřecími nugetky
(mix. listových salátů, máta, mladá cibulka, citr. šťáva, ředkvičky, česnek) bezlepkové,7

Středa:
0,25l Studená okurková polévka bezlepkové,7,9
150g Do růžova grilovaná vepřová panenka, smetanovo-lišková omáčka,
mačkané pažitkové brambory 1,3,7,9
3ks Jemně kořeněné kuřecí paličky,
zeleninový kus-kus, jogurtový dip 1,7,9
1ks Zapečená paprika s ricottou a balkánským sýrem,
rozpečená bageta, smetanový dip 1,3,7

37 Kč
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109 Kč

Čtvrtek:
0,25l Špenátový krém se zakysanou smetanou bezlepkové,7,9
37 Kč
150g Kuřecí závitek plněný listovým špenátem a mozzarellou podávaný na salátu
z červené čočky s restovanou cibulkou a bazalkovým pestem bezlepkové,7,9 129 Kč
130g Vepřová krkovička přes noc tažená,
červené zelí, bramborové knedlíky 1,3,7
115 Kč
300g Smažené brokolicové karbanátky s goudou,
pažitkové brambory, domácí tatarská omáčka 1,3,7,12
109 Kč
Pátek:
0,25l Drůbeží vývar s masem, zeleninou a krupicovými nočky 1,3,7,9
150g Špíz z krůtího masa,
domácí bramboráčky, pikantní omáčka 1,3,7,12
120g Míchaný hovězí tatarský biftek, topinky s česnekem 1,3,10
250g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1,3,7
Polední menu pro tento týden připravuje Tomáš Kubička. Dobrou chuť!!!

37 Kč
139 Kč
119 Kč
109 Kč

Drobná čísla u jednotlivých pokrmů znamenají obsah některého z alergenů, informace jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy.

