
HOTOVÁ  JÍDLA
 22.3.2018 Alergeny Cena

POLÉVKY : Slepičí vývar s masem a domácími nudlemi 1, 9, 3 25,00      
1/2 Slepičí vývar s masem a domácími nudlemi 1, 9,3 18,00      
Fazolová s klobásou 1 25,00      
1/2 Fazolová s klobásou 1 18,00      

100 g Segedínský guláš, houskové knedlíky …………………………………. 1,3,7 79,00      
100 g Slepice na paprice, houskové knedlíky 1,3,7 76,00      
100 g Slepice na paprice, rýže 1,7 76,00      
100 g Slepice na paprice, těstoviny 1,3,7 76,00      

1301 150 g Husarská roláda, houskové knedlíky, zelí ………………………..1,3, 79,00      
1303 150 g Husarská roláda, bramborové knedlíky, zelí ……………………….1,3, 79,00      
1302 150 g Husarská roláda, houskové knedlíky, špenát ………………………..1,3, 79,00      
1304 150 g Husarská roláda, bramborové knedlíky, špenát ……………………….1,3, 79,00      
1305 200 g Husarská roláda, hořčice, křen, chléb ……………………….1,3,10,12 79,00      
1306 150 g Husarská roláda, opečené brambory, míchaný salát ………………………..1,3, 87,00      
1307 150 g Husarská roláda, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 93,00      

150 g Husarská roláda, 200 g dušená jarní zelenina ………………………..1,3, 78,00      
1651 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou, brambory, okurka 1 79,00      
1652 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou, brambory, tatarská omáčka 1,3, 79,00      
1655 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou, hranolky, tatarská omáčka 1,3, 89,00      
1653 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou, opečené brambory, míchaný salát 1 87,00      
1654 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou, opečené brambory, broskvový kompot 1 87,00      
1656 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou, 200g dušená zelenina 1 80,00      
1657 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou obložená čerstvou zeleninou 1 80,00      
1658 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou, brambory, míchaný salát 1 86,00      
1660 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou, bramborové placky 1,3, 86,00      
1659 130 g Filírovaná krůtí prsa se steakovou omáčkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,7, 82,00      

200 g Tvarohové knedlíky s meruňkami sypané tvarohem s cukrem 1,3,7, 84,00      
1 ks Tvarohový knedlík s meruňkami sypaný tvarohem s cukrem (jako dezert) 1,3,7 15,00      
100 g Špenátové tagliatelle s  kuřecím masem a parmazánem ………………………………1,3,7, 79,00      
100 g Špenátové tagliatelle s  kuřecím masem a parmazánem, míchaný salát 1,3,7, 87,00      
100 g Špenátové tagliatelle s  kuřecím masem a parmazánem, broskvový kompot 1,3,7 87,00      

1311 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, zelí      1,3,7 79,00      
1312 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, zelí      1,3,7 79,00      
1313 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, špenát    1,3,7, 79,00      
1314 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, špenát           1,3,7 79,00      
1315 100 g Uzená vepřová krkovice, bramboráčky, zelí ………………………..1,3, 84,00      
1316 100 g Uzená vepřová krkovice, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 95,00      
1951 100 g Smažené nugety z tresky, 1/2 brambory, 1/2 dušená zelenina 1,3,4,7 77,00      
1952 100 g Smažené nugety z tresky, brambory, tatarská omáčka ………………………..1,3,4,7 76,00      
1953 100 g Smažené nugety z tresky, hranolky, tatarská omáčka ………………………..1,3,4,7 86,00      
1954 100 g Smažené nugety z tresky, opečené brambory, míchaný salát 1,3,4,7 82,00      
1955 100 g Smažené nugety z tresky, opečené brambory, broskvový  kompot …………………………1,3,4,7 82,00      
1956 100 g Smažené nugety z tresky, 200 g dušená jarní zelenina ………………………..1,3,4,7 77,00      
1957 100 g Smažené nugety z tresky obložené čerstvou zeleninou ………………………..1,3,4,7 77,00      
1958 100 g Smažené nugety z tresky na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,4,7 80,00      
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, broskvový 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 …………………………….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, broskvový kompot ………………………1,3,7 89,00      
1710 130 g Smažený hermelín se šunkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 83,00      

DĚTSKÁ MENU (na straně 4 jídelního lístku)
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
1711 50 g Omeleta se šunkou, hranolky, kečup nebo tatarská omáčka 3 60,00


