
HOTOVÁ  JÍDLA
 7.9.2018 Alergeny Cena

POLÉVKY : Fazolová s klobásou 1,3, 25,00      
1/2 Fazolová s klobásou 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      

1157 150 g Masové koule v rajské omáčce, houskové knedlíky ………………………..1,3 88,00      
1158 150 g Masové koule v rajské omáčce, vařené těstoviny ………………………..1,3, 88,00      
1159 150 g Masové koule v rajské omáčce, rýže ………………………..1 88,00      
1250 100 g Smažený uzený hovězí jazyk, brambory, okurka 86,00      
1251 100 g Smažený uzený hovězí jazyk, brambory, tatarská omáčka 3 86,00      
1252 100 g Smažený uzený hovězí jazyk, opečené brambory, mrkvový salát ………………………..7 96,00      
1253 100 g Smažený uzený hovězí jazyk, opečené brambory, broskvový kompot ………………………..7 96,00      
1311 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, zelí      1,3,7 88,00      
1312 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, zelí      1,3,7 88,00      
1313 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, špenát    1,3,7, 88,00      
1314 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, špenát           1,3,7 88,00      
1315 100 g Uzená vepřová krkovice, bramboráčky, zelí ………………………..1,3, 98,00      
1316 100 g Uzená vepřová krkovice, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 105,00    

300 g Zapečené farmářské brambory, okurka 1.3.7. 85,00      
300 g Zapečené farmářské brambory, mrkvový salát 1,3,7 95,00      
300 g Zapečené farmářské brambory, broskvový kompot 1,3,7 95,00      

1336 150 g Krkovice na grilu se steakovou omáčkou, brambory 1,10, 89,00      
1337 150 g Krkovice na grilu se steakovou omáčkou, hranolky 1,3,10 99,00      
1344 150 g Krkovice na grilu se steakovou omáčkou, opečené brambory, mrkvový salát 1,10, 99,00      
1345 150 g Krkovice na grilu se steakovou omáčkou, opečené brambory, broskvový kompot 1,10, 99,00      
1338 150 g Krkovice na grilu se steakovou omáčkou, 200g dušená zelenina 1,10, 93,00      
1339 150 g Krkovice na grilu se steakovou omáčkou obložená čerstvou zeleninou 1,10, 93,00      
1340 150 g Krkovice na grilu se steakovou omáčkou, bramborové placky 1,10, 99,00      
1341 150 g Krkovice na grilu se steakovou omáčkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,10,7, 99,00      
1472 300 g Špekové knedlíky, zelí ……………………………………………. 1,3,7 99,00      
1473 300 g Špekové knedlíky, špenát ……………………………………………. 1,3,7 99,00      

100 g Asijská kuřecí jatýrka, brambory, okurka ……………………….. 83,00      
100 g Asijská kuřecí jatýrka, brambory, tatarská omáčka ………………………..3 85,00      
100 g Asijská kuřecí jatýrka, hranolky, tatarská omáčka ………………………..3 95,00      
100 g Asijská kuřecí jatýrka, opečené brambory, mrkvový salát ……………… 90,00      
100 g Asijská kuřecí jatýrka, opečené brambory, broskvový kompot ……………… 90,00      
100 g Asijská kuřecí jatýrka obložená čerstvou zeleninou ……………………….. 85,00      
100 g Asijská kuřecí jatýrka, dušená zelenina 85,00      
100 g Asijská kuřecí jatýrka, rýže ………………………. 83,00      
100 g Asijská kuřecí jatýrka, rýže, mrkvový salát ………………………. 89,00      
100 g Asijská kuřecí jatýrka na bramboráčcích ……………………….1,3, 89,00      
300 g Kus-kus s kuřecím masem a grilovanou zeleninou, okurka ………………………..7 85,00      
300 g Kus-kus s kuřecím masem a grilovanou zeleninou, mrkvový salát ………………………..7 95,00      
300 g Kus-kus s kuřecím masem a grilovanou zeleninou, broskvový kompot 7 95,00      

1301 100 g Vepřová krkovice pečená, houskové knedlíky , zelí ……………………….1,3 88,00      
1303 100 g Vepřová krkovice pečená, bramborové knedlíky, zelí ………………………..1,3 88,00      
1302 100 g Vepřová krkovice pečená, houskové knedlíky, špenát ………………………..1,3 88,00      
1304 100 g Vepřová krkovice pečená, bramborové knedlíky, špenát ………………………..1,3 88,00      
1305 150 g Vepřová krkovice pečená, hořčice, křen, chléb ……………………….1,3,10,12 88,00      
1306 100 g Vepřová krkovice pečená, opečené brambory, mrkvový salát 1 98,00      
1307 100 g Vepřová krkovice pečená, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3 105,00    
1712 200 g Otesánek (100g smažený sýr, 100 g asijská kuřecí jatýrka, opečené brambory, tatarská omáčka) 1,3,7 129,00    
1701 100 g Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka    …………………………1,3,7 98,00      
1702 100 g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka               …………………………1,3,7 108,00    
1703 100 g Smažený sýr, opečené brambory, mrkvový salát ………………………1,3,7 108,00    
1704 100 g Smažený sýr, opečené brambory, broskvový kompot 1,3,7 108,00    
1705 100 g Smažený sýr na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 105,00    
1706 130 g Smažený hermelín se šunkou, brambory, tatarská omáčka ………………………………1,3,7 103,00    
1707 130 g Smažený hermelín se šunkou, hranolky, tatarská omáčka …………………………….1,3,7 113,00    
1708 130 g Smažený hermelín se šunkou, opečené brambory, mrkvový salát 1,3,7 113,00    
1709 130 g Smažený hermelín se šunkou, opečené brambory, broskvový kompot ………………………1,3,7 113,00    
1710 130 g Smažený hermelín se šunkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 110,00    

DĚTSKÁ MENU
Ke každému dětskému menu obdrží Vaše dítě hračku dle aktuálního výběru.

1711 50 g Smažený kuřecí řízek, hranolky, kečup nebo tatarská omáčka 1,3,7, 60,00
1711 50 g Smažený kuřecí řízek, hranolky, kompot broskve nebo ananas 1,3,7, 60,00
1711 50 g Smažený kuřecí řízek, brambory, okurka 1,3,7 60,00
1711 50 g Vepřová krkovice pečená, bramborové  knedlíky, zelí nebo špenát           1,3 60,00


