
HOTOVÁ  JÍDLA
 21.6.2018 Alergeny Cena

POLÉVKY : Krupicová s vejcem 1, 9, 3 25,00        
1/2 Krupicová s vejcem 1, 9,3 18,00        
Hovězí vývar s domácími nudlemi 1, 9, 3 25,00        
1/2 Hovězí vývar s domácími nudlemi 1, 9,3 18,00        

1311 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, zelí      1,3,7 83,00        
1312 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, zelí      1,3,7 83,00        
1313 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, špenát    1,3,7, 83,00        
1314 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, špenát           1,3,7 83,00        
1315 100 g Uzená vepřová krkovice, bramboráčky, zelí ……………………….. 1,3, 89,00        
1316 100 g Uzená vepřová krkovice, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 99,00        
1920 100 g Špenátové taštičky se šunkou a parmazánem 1.3.7. 81,00        
1921 100 g Špenátové taštičky se šunkou a parmazánem, okurkový salát 1,3,7 91,00        
1922 100 g Špenátové taštičky se šunkou a parmazánem, broskvový kompot 1,3,7 91,00        
1151 100 g Hovězí kostky na pepři, houskové knedlíky …………………………………………..1,3,7, 85,00        
1152 100 g Hovězí kostky na pepři, těstoviny ,………………………………… 1,3 85,00        
1153 100 g Hovězí kostky na pepři, rýže ……………………………………………………………………….1,3, 85,00        
1154 100 g Hovězí kostky na pepři po dřevorubecku (s knedlíky, bramboráčky a opečenou uzeninou) 1,3,7, 92,00        
1527 100 g Kuřecí steak pečený na zelenině, brambory, okurka ……………………………………… 1,10, 83,00        
1528 100 g Kuřecí steak pečený na zelenině, brambory, tatarská omáčka ……………………… 1,3,10, 85,00        
1529 100 g Kuřecí steak pečený na zelenině, hranolky, tatarská omáčka ……………………… 1,3,10 95,00        
1530 100 g Kuřecí steak pečený na zelenině, opečené brambory, okurkový salát ……………………… 1,10, 91,00        
1531 100 g Kuřecí steak pečený na zelenině, opečené brambory, broskvový kompot ……………….. 1,10, 91,00        
1532 100 g Kuřecí steak pečený na zelenině, 200g dušená zelenina ……………………… 1,10, 85,00        
1533 100 g Kuřecí steak pečený na zelenině obložený čerstvou zeleninou ……………………… 1,10, 85,00        
1534 100 g Kuřecí steak pečený na zelenině, brambory, okurkový salát ……………………….. 1,10, 89,00        
1535 100 g Kuřecí steak pečený na zelenině na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,7,10, 87,00        
1482 150 g Husarská roláda z krkovice, houskové knedlíky, zelí ……………………….. 1,3, 85,00        
1483 150 g Husarská roláda z krkovice, bramborové knedlíky, zelí ………………………. 1,3, 85,00        
1484 150 g Husarská roláda z krkovice, houskové knedlíky, špenát ……………………….. 1,3, 85,00        
1485 150 g Husarská roláda z krkovice, bramborové knedlíky, špenát ………………………. 1,3, 85,00        
1486 150 g Husarská roláda z krkovice, hořčice, křen, chléb ………………………. 1,3,10,12 85,00        1486 150 g Husarská roláda z krkovice, hořčice, křen, chléb ………………………. 1,3,10,12 85,00        
1487 150 g Husarská roláda z krkovice, opečené brambory, okurkový salát ……………………….. 1,3, 93,00        
1488 150 g Husarská roláda z krkovice, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 99,00        
1489 150 g Husarská roláda z krkovice, 200 g dušená jarní zelenina ……………………….. 1,3, 88,00        
1732 100 g Smažený květák, brambory, tatarská omáčka ……………………….. 1,3, 80,00        
1733 100 g Smažený květák, hranolky, tatarská omáčka ……………………….. 1,3, 90,00        
1734 100 g Smažený květák, opečené brambory, okurkový salát ………………………… 1,3, 88,00        
1735 100 g Smažený květák, opečené brambory, broskvový kompot ………………………… 1,3, 88,00        
1736 200 g Dvojitý květák bez přílohy, tatarská omáčka ………………………. 1,3, 90,00        
1737 100 g Smažený květák na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 85,00        
1509 100 g Maso dvou barev (kuřecí, vepřové), rýže ……………………….. 1 83,00        
1510 100 g Maso dvou barev (kuřecí, vepřové), rýže, okurkový salát ……………………….. 1 91,00        
1511 100 g Maso dvou barev (kuřecí, vepřové), hranolky, tatarská omáčka ……………………….. 1,3, 93,00        
1512 100 g Maso dvou barev (kuřecí, vepřové), opečené brambory, okurkový salát……………………….. 1 91,00        
1513 100 g Maso dvou barev (kuřecí, vepřové), opečené brambory, broskvový kompot 1 91,00        
1514 100 g Maso dvou barev (kuřecí, vepřové) na bramboráčcích ……………………….. 1,3, 89,00        
1515 100 g Maso dvou barev (kuřecí, vepřové) na bramborových plackách ……………………….. 1,3, 89,00        
1516 100 g Maso dvou barev (kuřecí, vepřové), dušená zelenina ……………………….. 1 85,00        
1301 100 g Vepřová krkovice pečená, houskové knedlíky , zelí ………………………. 1,3 83,00        
1303 100 g Vepřová krkovice pečená, bramborové knedlíky, zelí ……………………….. 1,3 83,00        
1302 100 g Vepřová krkovice pečená, houskové knedlíky, špenát ……………………….. 1,3 83,00        
1304 100 g Vepřová krkovice pečená, bramborové knedlíky, špenát ……………………….. 1,3 83,00        
1305 150 g Vepřová krkovice pečená, hořčice, křen, chléb ………………………. 1,3,10,12 83,00        
1306 100 g Vepřová krkovice pečená, opečené brambory, okurkový salát 1 91,00        
1307 100 g Vepřová krkovice pečená, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3 99,00        
1712 200 g Otesánek (100g smažený sýr, 100 g maso dvou barev, opečené brambory, tatarská omáčka) 1,3,7 125,00       
1701 100 g Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka    ………………………… 1,3,7 89,00        
1702 100 g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka               ………………………… 1,3,7 99,00        
1703 100 g Smažený sýr, opečené brambory, okurkový salát ………………………1,3,7 97,00        
1704 100 g Smažený sýr, opečené brambory, broskvový kompot 1,3,7 97,00        
1705 100 g Smažený sýr na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 92,00        
1706 130 g Smažený hermelín se šunkou, brambory, tatarská omáčka ………………………………1,3,7 91,00        
1707 130 g Smažený hermelín se šunkou, hranolky, tatarská omáčka ……………………………. 1,3,7 101,00       
1708 130 g Smažený hermelín se šunkou, opečené brambory, okurkový salát 1,3,7 99,00        
1709 130 g Smažený hermelín se šunkou, opečené brambory, broskvový kompot ………………………1,3,7 99,00        1709 130 g Smažený hermelín se šunkou, opečené brambory, broskvový kompot ………………………1,3,7 99,00        
1710 130 g Smažený hermelín se šunkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 95,00        


