
        VAŘEČČINY KRABIČKY

                                                           Po 3.9.

Polévka:  
1.Hrášková se smetanou BZL  
(hrášek, cibule, smetana, bylinky, koření)
Alergen: 7                                                                                                                   
                                                                                                                                           
2. Pohankovo zeleninová BZL 
(pohanka, cibule, česnek, mrkev, celer, petržel, bylinky, koření)
Alergen: 9 
                                                                               
Menu 1: 
Salát ze zelených fazolových lusků s dijonským přelivem, grilovaný camembert BZL 
(fazolové lusky, dijonská hořčice, zakysaná smetana, camembert, cherry rajčátka, 
bylinky, koření) 
Alergen: 7,10                                                                                                               95,-

Menu 2:  
Vídeňský řízek z telecího masa, bramborová kaše, jablkový kompot
(telecí maso, mouka, vejce, strouhanka, brambor, mléko, máslo,jablko, citrón, 
cukr,bylinky, koření)                                                                                                         
Alergen: 1,3,7                                                                                                            110,-

Menu 3: Grilovaný kotlet zapečený cibulí, slaninou a nivou, krokety, tatarka BZL        
(kotleta, cibule, niva, slanina, krokety,tatarka, bylinky, koření)                                       
Alergen:7                                                                                                                   110,-

                                                                                                            



                                                            Út 4.9.

Polévka:                                                                                                                             
1.Žampiónový krém BZL                                                                                    
(žampiony, cibule, smetana, máslo, bylinky, koření)  
Alergen:7                                                                                                                    

2.Rajská s tarhoňou                                                                                                       
(rajský protlak, cibule, tarhoňa, bylinky, koření)                                                     
Alergen:1  

 
Menu 1:
Francouzská palačinka se sušenými rajčaty, černými olivami a ricottou             
(mouka, vejce, mléko, sušená rajčata, černé olivy, ricotta, bylinky, koření) 
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-
 

Menu 2:
Smažená treska se sezamem, bramborové pyré, carpaccio z červené řepy
(treska, mouka, vejce, strouhanka, sezam, brambor, mléko, máslo, červená řepa, 
balsamico, pomerančový džus,olivový olej, bylinky, koření)
Alergen:1,3,4,7,11                                                                                                     110,-

Menu 3:
Plněné kuřecí prso chorizem a čedarem, bramborové pyré s olivami   BZL                    
(kuřecí prso, chorizo, čedar, brambor, mléko, máslo, olivy, bylinky, koření)                  
Alergen: 7                                                                                                                  110,-



St 5.9.

Polévka:
1. Zeleninový krém s řapíkatým celerem  BZL
(mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, mléko, máslo, bylinky, koření)
Alergen:7,9                                                                                                                
            

2. Pekingská s kuřecím masem BZL                                                                         
(kuřecí maso, rýže, rajský protlak, sojová omáčka, cibule, česnek, bylinky, koření)     
Alergen:6

Menu 1:                                                                                                                              
Sýrová jehla v trojobalu, bramborová kaše, okurkový salát                                 
(mozarella, gouda, niva, mouka, vejce, strouhanka, brambor, mléko, máslo, 
okurka,bylinky, koření)                                                                                                     
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-

                                                                                                                                           
Menu 2:                                                                                                                            
Hovězí kýta po cikánsku, houskový knedlík                                                                  
(hovězí kýta, cibule, česnek, rajčata, paprika, sterilovaná okurka, mouka, vejce, 
droždí,mléko,bylinky, koření )                                                                                      
Alergen:1,3,7                                                                                                             110,-

                                                                                              

Menu 3:                                                                                                                       
Pečené kuřecí stehýnko, cibulová remuláda s černým pivem, šťouchaný brambor  BZL
(kuřecí stehýnko, cibule, černé pivo,worchestr, hořčice, brambor, bylinky, koření)        
Alergen:10                                                                                                                 110,-



Čt 6.9.

Polévka:                                                                                                                  
1.Cizrnová BZL                                                                                                                 
(cizrna, cibule, rajčata, paprika, bylinky, koření)
Alergen: 0                                                                                                                   

2. Dýňová s datlemi a sezamem BZL
(dýně, cibule, sezam, datle, smetana, máslo, mléko, bylinky, koření)
Alergen:7,11

Menu 1:                                                                                                                              
Česnekové řízečky z hlívy ústřičné, těstovinový salát podávaný za studena             
(hlíva, česnek, mouka, vejce, strouhanka, těstoviny, jogurt, rajče, okurka, paprika, 
bylinky, koření)                                                                                                   
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-

Menu 2:
Francouzské brambory s domácím uzeným masem, kyselá okurka
(brambor, uzené maso, cibule, česnek, mouka, vejce, mléko, smetana,kyselá okurka, 
bylinky, koření)
Alergen:1,3,7                                                                                                             110,-

Menu 3:                                                                                                                         
Ražničí z kuřecího masa, vařený brambor, tatarka BZL                                       
(kotleta, anglická slanina, cibule, brambor, tatarka, bylinky, koření)                  
Alergen: 3,7                                                                                                               110,-



Pá 7.9.

Polévka:
1. Z růžičkové kapusty  BZL
(kapusta, cibule, česnek, ,áslo, mléko, bylinky, koření)
Alergen:7                                                                                                                   

2. Drožďová 
(droždí, mrkev, cibule, česnek, bylinky, koření)
Alergen: 1,7 

Menu 1:                                                                                                                 
Čočka na kyselo, vejce, chléb                                                                                         
(čočka, cibule, česnek, vejce, chléb, bylinky, koření)                                                       
Alergen: 1,3,7                                                                                                             95,-

Menu 2:                                                                                                                    
Moravský vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík                                                    
(vepřové maso, cibule, česnek, špenát, brambor, mouka, vejce,bylinky, koření) 
Alergen: 1,3                                                                                                               110,-

Menu 3:
Krůtí gyros, tzatziki, pečený brambor BZL                                                                       
(krůtí maso, okurka, zakysaná smetana, brambor, česnek, bylinky, koření)                   
Alergen: 7                                                                                                                  110,-


