
                                           PONDĚLÍ  28.11. 2022

Polévka 
Dršťková K MENU 20,-
Pórková samostatně velká polévka 60,-

Hlavní chod
Cikánský guláš s vepřovým masem a proužky papriky, houskový knedlík/těstovina 125,-
Smažený karbanátek s bramborovým salátem 125,-
Kuřecí plátek zapečený s cornflakes, paprikou, sýrem a petrželkou na velkém salátu 
s dijonskou zálivkou 125,-
Naše těstoviny prohozené smetanovým špenátem a žampióny 115,-
Kung-Pao se sójovým masem, zeleninou a arašídy, rýže                                            105,-
Kuřecí nudličky v medovém gyros koření na velkém salátu se sýrovou zálivkou 125,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 135,-
Matoušková sekaná, bramborový salát nebo brambory 135,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 135,-

Saláty 
Dle salátového baru 25,-/100g

Pasta a risotto – minutkové (naše chlazené těstoviny) 145,-
Pro zachování kvality a čerstvosti pouze na objednání den předem.
Děkujeme za pochopení.

1. Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové 
s ančovičkami / Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou

2. Pasta – Aglio, olio, e peperoncion / All`Carbonara / Puttanesca /
All`Amatriciana /All` Arrabiatta / Carbonara / Bolognese

                                                        Maso 150g, pokrm min.300g, polévka k menu 300ml. Alergeny k vyžádání u obsluhy



                                           ÚTERÝ 29.11. 2022

Polévka 
Česnekový vývar s bramborem a opečenými chlebovými krutony K MENU 20,-
Minestrone samostatně velká polévka 60,-

Hlavní chod
Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík/rýže 125,-
Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, zelný salátek 125,-
Vepřová kotletka na zelených kapustičkách se slaninou, mačkaný brambor 125,-
Rybí filé na bohatém zeleninovém kuskusu, jogurtový dip 125,-

Plněný lilek pohankovo-zeleninovou směsí, rajčatová omáčka s bazalkou a těstoviny
105,-

Cizrnovo-sýrové smaženky na velkém salátu přelivem s francouzským přelivem 115,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 135,-
Matoušková sekaná, bramborový salát nebo brambory 135,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 135,-

Saláty 
Dle salátového baru 25,-/100g

Pasta a risotto – minutkové (naše chlazené těstoviny) 145,-
Pro zachování kvality a čerstvosti pouze na objednání den předem.
Děkujeme za pochopení.

1. Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové 
s ančovičkami / Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou

2. Pasta – Aglio, olio, e peperoncion / All`Carbonara / Puttanesca /
All`Amatriciana /All` Arrabiatta / Carbonara / Bolognese

                                                        Maso 150g, pokrm min.300g, polévka k menu 300ml. Alergeny k vyžádání u obsluhy



                                           STŘEDA 30.11.2022

Polévka 
Cibulačka s vínem a opečeným chlebem K MENU 20,-
Tomatová s kuskusem samostatně velká polévka 60,-

Hlavní chod
Hovězí maso s koprovou omáčkou a houskovým knedlíkem 125,-
Suang – si, štěstí, kuřecí čína se žampióny, rýže 125,-
Čevabčiči s plátky cibule a hořčičným ajvarem, mačkaný brambor 125,-
Plněné žampióny nivovou směsí, bramborová kaše 115,-
Tofu rara, tofu v ostré omáčce se zeleninou na indický způsob, rýže        105,
Velký salát s vepřovými nudličkami marinovanými v chilli-medové omáčce, sýrový dip a 
opečené krutony 125,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 135,-
Matoušková sekaná, bramborový salát nebo brambory 135,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 135,-

Saláty 
Dle salátového baru 25,-/100g

Pasta a risotto – minutkové (naše chlazené těstoviny) 145,-
Pro zachování kvality a čerstvosti pouze na objednání den předem.
Děkujeme za pochopení.

1. Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové 
s ančovičkami / Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou

2. Pasta – Aglio, olio, e peperoncion / All`Carbonara / Puttanesca /
All`Amatriciana /All` Arrabiatta / Carbonara / Bolognese

                                                        Maso 150g, pokrm min.300g, polévka k menu 300ml. Alergeny k vyžádání u obsluhy



                                           ČTVRTEK 1.12.2022

Polévka 
Gulášová K MENU 20,-
Špenátový krém samostatně velká polévka 60,-

Hlavní chod
Klasický Katův šleh s vepřovými nudličkami a zeleninou, bramborák 125,-
Krůtí kostky v máslové mrkvi s hráškem, mačkaný brambor 125,-
Marinovaný kuřecí steak na zeleninovém rizotu s vůní Paelly (zelenina a koření),
přelitý výpekem 125,-
Vojta – zapečené houbové flíčky s vejci, kyselá okurka 115,-
Pohankové rizoto se zeleninou a listy špenátu, salátek        105,-
Velký salát s grilovanou mozzarellou, dip s brusinkami 115,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 135,-
Matoušková sekaná, bramborový salát nebo brambory 135,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 135,-

Saláty 
Dle salátového baru 25,-/100g

Pasta a risotto – minutkové (naše chlazené těstoviny) 145,-
Pro zachování kvality a čerstvosti pouze na objednání den předem.
Děkujeme za pochopení.

1. Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové 
s ančovičkami / Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou

2. Pasta – Aglio, olio, e peperoncion / All`Carbonara / Puttanesca /
All`Amatriciana /All` Arrabiatta / Carbonara / Bolognese

                                                        Maso 150g, pokrm min.300g, polévka k menu 300ml. Alergeny k vyžádání u obsluhy



                                          PÁTEK  2.12. 2022

Polévka 
Moravská fazolačka (masová) K MENU 20,-
Zeleninový krém samostatně velká polévka 60,-

Hlavní chod
Matouškova sekaná, bramborová kaše, kyselá okurka 125,-
Vepřové nudličky ve smetanové houbové omáčce s pórkem na porci našich těstovin 125,-
Kuřecí plátek zapečený se špenátem a nivou, výpek a opečený brambor 125,-
Zapečený celerový gratin (plátky brambor, celeru a sýra), salátek Waldorf 115,-
Lívance s jahodovým žahourem a zakysankou        105,-
Velký salát s marinovaným kuřecím plátkem v jogurtu a bylinkách, brusinkový dip 125,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 135,-
Matoušková sekaná, bramborový salát nebo brambory 135,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 135,-

Saláty 
Dle salátového baru 25,-/100g

Pasta a risotto – minutkové (naše chlazené těstoviny) 145,-
Pro zachování kvality a čerstvosti pouze na objednání den předem.
Děkujeme za pochopení.

1. Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové 
s ančovičkami / Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou

2. Pasta – Aglio, olio, e peperoncion / All`Carbonara / Puttanesca /
All`Amatriciana /All` Arrabiatta / Carbonara / Bolognese

                                                        Maso 150g, pokrm min.300g, polévka k menu 300ml. Alergeny k vyžádání u obsluhy


