
HOTOVÁ  JÍDLA
 16.11.2018 Alergeny Cena

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

100 g Dančí kýta po myslivecku s brusinkami, brambory 95,00      

100 g Dančí kýta po myslivecku s brusinkami, hranolky 105,00    

1603 100 g Dančí kýta po myslivecku s brusinkami, opečené brambory, okurkový salát 105,00    

1604 100 g Dančí kýta po myslivecku s brusinkami, opečené brambory, broskvový kompot 105,00    
1608 100 g Dančí kýta po myslivecku s brusinkami, brambory, okurkový salát 105,00    
1197 100 g Hovězí nudličky chilli con carne, rýže 1,3 89,00      
1198 100 g Hovězí nudličky chilli con carne, rýže, okurkový salát ………………………..1,3 99,00      
1199 100 g Hovězí nudličky chilli con carne, rýže, broskvový kompot 1,3 99,00      
1200 100 g Hovězí nudličky chilli con carne, hranolky, tatarská omáčka ………………………..1,3 99,00      
1201 100 g Hovězí nudličky chilli con carne, opečené brambory, okurkový salát …………….. 1,3 105,00    
1202 100 g Hovězí nudličky chilli con carne, opečené brambory, broskvový kompot …………….. 1,3 105,00    
1203 100 g Hovězí nudličky chilli con carne, bramboráčky ………………………..1,3 95,00      
1204 100 g Hovězí nudličky chilli con carne, dušená zelenina ………………………..1,3 95,00      
1205 100 g Hovězí nudličky chilli con carne, bramborové placky ………………………..1,3 95,00      
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    
1165 100 g Koprová omáčka s hovězím předním, houskové knedlíky ………………………..1,3,7, 88,00      
1166 100 g Koprová omáčka s hovězím předním, brambory ………………………..1,3,7, 88,00      
1167 2 ks Vařená vejce s koprovou omáčkou, brambory ………………………..1,3,7, 77,00      
1168 3 ks Vařená vejce s koprovou omáčkou, brambory ………………………..1,3,7, 85,00      
1395 150 g Vepřové medailonky s hořčicovo-smetanovou omáčkou, brambory 7 95,00      
1396 150 g Vepřové medailonky s hořčicovo-smetanovou omáčkou, hranolky 7 105,00    
1367 150 g Vepřové medailonky s hořčicovo-smetanovou omáčkou, opečené brambory, okurkový salát 7 105,00    
1368 150 g Vepřové medailonky s hořčicovo-smetanovou omáčkou, opečené brambory, broskvový kompot 7 105,00    
1369 150 g Vepřové medailonky s hořčicovo-smetanovou omáčkou, 200g dušená zelenina 7 99,00      
1370 150 g Vepřové medailonky s hořčicovo-smetanovou omáčkou obložené čerstvou zeleninou 7 99,00      
1372 150 g Vepřové medailonky s hořčicovo-smetanovou omáčkou, bramborové placky 7,1,3, 105,00    
1373 150 g Vepřové medailonky s hořčicovo-smetanovou omáčkou, brambory, okurkový salát 7 105,00    
1371 150 g Vepřové medailonky s hořčicovo-smetanovou omáčkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 7 105,00    

1377 300 g Halušky se špekovým zelím, uzeným a zakysanou smetanou 1,3, 85,00      
1790 150 g Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, brambory, okurka ……………………………………… 1,10, 93,00      
1791 150 g Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, brambory, tatarská omáčka ………………………1,3,10, 93,00      
1792 150 g Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, hranolky, tatarská omáčka ………………………1,3,10 103,00    
1793 150 g Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, opečené brambory, okurkový salát ………………………1,10, 103,00    
1794 150 g Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, opečené brambory, broskvový kompot ………………..1,10, 103,00    
1795 150 g Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, 200g dušená zelenina ………………………1,10, 97,00      
1796 150 g Kuřecí špíz se slaninou a cibulí obložený čerstvou zeleninou ………………………1,10, 97,00      
1797 150 g Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, brambory, okurkový salát ………………………..1,10, 103,00    
1798 150 g Kuřecí špíz se slaninou a cibulí na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,7,10, 103,00    
1901 100 g Smažený karbanátek, brambory, okurka 1,3,7 85,00      
1902 100 g Smažený karbanátek, brambory, tatarská omáčka ………………………..1,3,7 85,00      
1903 100 g Smažený karbanátek, hranolky, tatarská omáčka ………………………..1,3,7 95,00      
1904 100 g Smažený karbanátek, opečené brambory, okurkový salát 1,3,7 95,00      
1905 100 g Smažený karbanátek, opečené brambory, broskvový kompot 1,3,7 95,00      
1906 100 g Smažený karbanátek, bramborové placky …………………………1,3,7 93,00      
1907 100 g Smažený karbanátek obložený čerstvou zeleninou …………………………1,3,7 89,00      
1908 100 g Smažený karbanátek, dušená zelenina …………………………1,3,7 89,00      
1943 100 g Smažený karbanátek, brambory, okurkový salát 1,3,7 95,00      
1909 100 g Smažený karbanátek na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 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, okurkový 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    
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, okurkový salát …………………1,3,7 108,00    
1704 100 g Smažený sýr, opečené brambory, broskvový kompot 1,3,7 108,00    


