
                                         PONDĚLÍ  20.3.

Polévka 
Česnečka s masovým vývarem k menu 20,-
Španělská čočkovka (samostatně velká polévka 60,-)

Hlavní chod
Vepřové maso v tmavé omáčce na žampiónech, houskový knedlík 129,-
Soukenický řízek (vepřové sekané maso se sýrem v trojobalu), bramborová kaše, kyselá okurka 129,-
Indické pikantní curry s kuřecími nudličkami, zázvorem a kokosem, rýže 119,-
Zapečené těstoviny s vege boloňskou omáčkou a černými olivami a mozzarellou  120,-
Tortilla plněná smetanovým špenátem s kloboučky žampiónů a sýrem 125,-
Velký míchaný salát s grilovanými kuřecími nudličkami v chilli-medové marinádě, 
sýrový dip a opečený chléb 129,-

Zapečený francouzský quiche
Francouzský quiche se slaninou na míchaném salátku / samostatně (1/4) 115,- / 95,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 139,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 139,-

Saláty 
Dle salátového baru 25,-/100g

Pasta a risotto – minutkové (naše chlazené těstoviny) 149,-
Pro zachování kvality a čerstvosti pouze na objednání den předem, děkujeme za pochopení
Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové s ančovičkami / 
Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou
Pasta – Aglio, olio, e peperoncion / All`Carbonara / Puttanesca / All`Amatriciana /
 All` Arrabiatta / Carbonara / Bolognese

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



                                               ÚTERÝ  21.3.

Polévka 
Thajská nepálivá s kuřecím a houbami shii-take k menu 20,-
Květáková (samostatně velká polévka 60,-)

Hlavní chod
Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík 135,-
Klasické srbské rizoto s paprikou a vepřovými kousky, sypané sýrem, okurka 125,-
Kuřecí plátek zapečený s rajčaty a sýrem, výpek a opečené brambory 129,-
Květákovo-sýrové biftečky s mačkaným bramborem a naší tatarkou ze zakysanky 125,-
Těstoviny s dýňovou omáčkou s parmazánem a jarní cibulkou 120,-
Velký salát s grilovaným rybím filátkem z aljašské tresky a koktejlovým dipem 135,-

Zapečený francouzský quiche
Francouzský quiche se slaninou na míchaném salátku / samostatně (1/4) 115,- / 85,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 139,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 139,-

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
Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové s ančovičkami / 
Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou
Pasta – Aglio, olio, e peperoncion / All`Carbonara / Puttanesca / All`Amatriciana /
 All` Arrabiatta / Carbonara / Bolognese

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



                                                 STŘEDA  22.3.

Polévka 
Zelňačka s klobásou K MENU 20,-
Pórková s vejcem samostatně velká polévka 60,-

Hlavní chod
Segedínský guláš s vepřovými kostkami, houskový knedlík 129,-
Čočka nakyselo, cibulka, grilovaná klobása, kyselá okurka 125,-
Vepřové nudličky v BBQ omáčce, opečený brambor a jogurtový salátek 129,-
Zeleninový nákyp, bramborová kaše, naložené zelí se slunečnicí 120,-
Zapečené lasagne se smetanovým špenátem a sýrem                                               125,-
Selský salát s opečenými bramborami, vejcem, karbanátkem a zálivkou César   129,-                 

Zapečený francouzský quiche
Francouzský quiche se slaninou na míchaném salátku / samostatně (1/4) 115,- / 85,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 139,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 139,-

Saláty 
Dle salátového baru 25,-/100g

Pasta a risotto – minutkové (naše chlazené těstoviny) 149,-
Pro zachování kvality a čerstvosti pouze na objednání den předem, děkujeme za pochopení
Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové s ančovičkami / 
Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou
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 23.3.

Polévka 
Klasická dršťková K MENU 20,-
Kapustový krém s tymiánovým olejem samostatně velká polévka 60,-

Hlavní chod
Hovězí tokáň, rýže / houskový knedlík 135,-
Krůtí výpečky s červeným zelím, bramborové noky 129,-
Kuřecí gyros s opečeným bramborem a tzaziky dipem 129,-
Palačinky s tvarohem, sypané cukrem (3ks) 120,-
Vegešoulet – hrách a kroupy s cibulí, uzeným tofu, majoránkou a pórkem,
kyselé okurky 115,-                                     
Sýr grilovaný v těstíčku na velkém salátu s brusinkovým olejem 125,-                                            

Zapečený francouzský quiche
Francouzský quiche se slaninou na míchaném salátku / samostatně (1/4) 115,- / 85,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 139,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 139,-

Saláty 
Dle salátového baru 25,-/100g

Pasta a risotto – minutkové (naše chlazené těstoviny) 149,-
Pro zachování kvality a čerstvosti pouze na objednání den předem, děkujeme za pochopení
Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové s ančovičkami / 
Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou
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 24.3. 2022

Polévka 
Vývar s nudlemi K MENU 20,-
Toskánská čočková s drcenými rajčaty a bazalkou samostatně velká polévka 60,-

Hlavní chod
Pečená krkovice, výpek a lepenice (brambory šťouchané se zelím) 129,-
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, kyselá okurka 135,-
Tortilla plněná kuřecími nudličkami a zeleninou, podávaná s kopečkem zakysanky 129,-
Pstruh pečený na másle, mačkaný brambor 145,-
Jemný zeleninový guláš s červenou čočkou, rýže 115,-
Velký salát s kuřecími nudličkami, César dipem a bylinkovými krutony 129,-

Zapečený francouzský quiche
Francouzský quiche se slaninou na míchaném salátku / samostatně (1/4) 115,- / 85,-

Stálá nabídka 
Kuřecí nebo vepřový řízek, bramborový salát nebo brambory 139,-
Smažený sýr, brambory, naše tatarka 139,-

Saláty 
Dle salátového baru 25,-/100g

Pasta a risotto – minutkové (naše chlazené těstoviny) 149,-
Pro zachování kvality a čerstvosti pouze na objednání den předem, děkujeme za pochopení
Risotto – Primavera / Z pečené dýně / Con Fungi / Hráškové / Rajčatové s ančovičkami / 
Se špenátovým pestem / Šafránové s restovanou cuketou
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


