
HOTOVÁ  JÍDLA
 19.1.2018 Alergeny Cena

POLÉVKY : Bramborová 1,3, 25,00        

1/2 Bramborová 1,3, 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 Uzený hovězí jazyk, houskové knedlíky, zelí      1,3,7 79,00        

1312 100 g Uzený hovězí jazyk, bramborové knedlíky, zelí      1,3,7 79,00        

1313 100 g Uzený hovězí jazyk, houskové knedlíky, špenát    1,3,7, 79,00        

1314 100 g Uzený hovězí jazyk, bramborové knedlíky, špenát           1,3,7 79,00        

1315 100 g Uzený hovězí jazyk, bramboráčky, zelí ……………………….. 1,3, 84,00        

1316 100 g Uzený hovězí jazyk, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 95,00        

1309 100 g Vepřové maso na paprice, rýže ……………………….. 1,7 78,00        

1308 100 g Vepřové maso na paprice, houskové knedlíky ……………………… 1,7, 78,00        

1310 100 g Vepřové maso na paprice, těstoviny ,………………………………… 1,7, 78,00        

1528 100 g Pikantní kuřecí placičky, brambory, tatarská omáčka ……………………… 1,3, 78,00        

1529 100 g Pikantní kuřecí placičky, hranolky, tatarská omáčka ……………………… 1,3, 88,00        

1530 100 g Pikantní kuřecí placičky, opečené brambory, míchaný salát ……………………… 1,3, 85,00        

1531 100 g Pikantní kuřecí placičky, opečené brambory, ananasový kompot ……………….. 1,3, 85,00        

1532 100 g Pikantní kuřecí placičky, 200g dušená zelenina ……………………… 1,3, 77,00        

1533 100 g Pikantní kuřecí placičky obložené čerstvou zeleninou ……………………… 1,3, 77,00        

1535 100 g Pikantní kuřecí placičky na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7, 79,00        

1601 100 g Filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou z lišek, brambory, okurka 79,00        

1602 100 g Filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou z lišek, brambory, tatarská omáčka 79,00        

1605 100 g Filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou z lišek, hranolky, tatarská omáčka 89,00        

1603 100 g Filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou z lišek, opečené brambory, míchaný salát 86,00        

1604 100 g Filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou z lišek, opečené brambory, ananasový kompot 86,00        

1606 100 g Filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou z lišek, 200g dušená zelenina 80,00        

1607 100 g Filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou z lišek obložený čerstvou zeleninou 80,00        

1608 100 g Filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou z lišek, brambory, míchaný salát 86,00        

1609 100 g Filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou z lišek na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 82,00        

1151 100 g Maďarský guláš, houskové knedlíky …………………………………………..1,3,7, 79,00        

1153 100 g Maďarský guláš, rýže ……………………………………………………………………….1,3, 79,00        1153 100 g Maďarský guláš, rýže ……………………………………………………………………….1,3, 79,00        

1152 100 g Maďarský guláš, těstoviny ,………………………………… 1,3 79,00        

1154 100 g Dřevorubecký guláš (s knedlíky, bramboráčky a opečenou uzeninou) …………….. 1,3,7, 85,00        

1399 120 g Steak z vepřové krkovice s pepřovou omáčkou, brambory, okurka 1,7,10 79,00        

1398 120 g Steak z vepřové krkovice s pepřovou omáčkou, hranolky 1,3,10 89,00        

1344 120 g Steak z vepřové krkovice s pepřovou omáčkou, opečené brambory, míchaný salát 1,10, 87,00        

1345 120 g Steak z vepřové krkovice s pepřovou omáčkou, opečené brambory, ananasový kompot 1,10, 87,00        

1338 120 g Steak z vepřové krkovice s pepřovou omáčkou, 200g dušená zelenina 1,10, 80,00        

1339 120 g Steak z vepřové krkovice s pepřovou omáčkou obložený čerstvou zeleninou 1,10, 80,00        

1340 120 g Steak z vepřové krkovice s pepřovou omáčkou, bramborové placky 1,10, 82,00        
1341 120 g Steak z vepřové krkovice s pepřovou omáčkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,10,7, 82,00        

1651 130 g Krůtí medailonky na bylinkách, brambory, okurka 1 79,00        

1652 130 g Krůtí medailonky na bylinkách, brambory, tatarská omáčka 1,3, 79,00        

1655 130 g Krůtí medailonky na bylinkách, hranolky, tatarská omáčka 1,3, 89,00        

1653 130 g Krůtí medailonky na bylinkách, opečené brambory, míchaný salát 1 87,00        

1654 130 g Krůtí medailonky na bylinkách, opečené brambory, ananasový kompot 1 87,00        
1656 130 g Krůtí medailonky na bylinkách, 200g dušená zelenina 1 80,00        

1657 130 g Krůtí medailonky na bylinkách obložené čerstvou zeleninou 1 80,00        

1658 130 g Krůtí medailonky na bylinkách, brambory, míchaný salát 1 86,00        

1660 130 g Krůtí medailonky na bylinkách, bramborové placky 1,3, 86,00        

1659 130 g Krůtí medailonky na bylinkách na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,7, 82,00        

1301 100 g Vepřová plec po selsku, houskové knedlíky , zelí ………………………. 1,3,10 79,00        

1303 100 g Vepřová plec po selsku, bramborové knedlíky, zelí ……………………….. 1,3,10 79,00        

1302 100 g Vepřová plec po selsku, houskové knedlíky, špenát ……………………….. 1,3,10 79,00        

1304 100 g Vepřová plec po selsku, bramborové knedlíky, špenát ……………………….. 1,3,10 79,00        

1306 100 g Vepřová plec po selsku, opečené brambory, míchaný salát 1,10, 87,00        

1307 100 g Vepřová plec po selsku, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3,10 93,00        

1712 200 g Otesánek (100g smažený sýr, 100 g filírovaný dančí hřbet s houbovou omáčkou, opečené brambory, tatarská omáčka) 1,3,7 109,00       

1701 100 g Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka    ………………………… 1,3,7 79,00        

1702 100 g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka               ………………………… 1,3,7 89,00        

1703 100 g Smažený sýr, opečené brambory, míchaný salát ………………………1,3,7 88,00        

1704 100 g Smažený sýr, opečené brambory, ananasový kompot 1,3,7 88,00        

1705 100 g Smažený sýr na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 81,00        

1706 130 g Smažený hermelín se šunkou, brambory, tatarská omáčka ………………………………1,3,7 81,00        

1707 130 g Smažený hermelín se šunkou, hranolky, tatarská omáčka ……………………………. 91,00        1707 130 g Smažený hermelín se šunkou, hranolky, tatarská omáčka ……………………………. 1,3,7 91,00        

1708 130 g Smažený hermelín se šunkou, opečené brambory, míchaný salát 1,3,7 89,00        

1709 130 g Smažený hermelín se šunkou, opečené brambory, ananasový kompot ………………………1,3,7 89,00        

1710 130 g Smažený hermelín se šunkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 83,00        


