
                                              

                         VAŘEČČINY KRABIČKY

PONDĚLÍ 12.3.2018

POLÉVKA Č.1
Brokolicový krém s gorgonzolou BZL
(brokolice, smetana, gorgonzola, mléko, cibule, bylinky, koření)
ALERGEN:7

POLÉVKA Č.2
Pekingská s kuřecím masem  BZL
(kuřecí maso, cibule, rajský protlak, mrkev, hrášek, kukučice, sojová omáčka, bylinky, 
koření)
ALERGEN:6

MENU 1 
Špagety s ořechovo rukolovým pestem sypané parmazánem
(Špagety, vlašské ořechy, rukola, olivový olej, parmazán, bylinky, koření)
ALERGEN: 1,3,7,8
95,-

MENU 2
Shanghajské kuřecí maso 5 vůní, rýžové nudle BZL 
(kuřecí maso,bambusové výhonky, shitake, mrkev, brokolice, kukuřičky, škrob, vejce, rýžové 
nudle, bylinky, koření)    
ALERGEN:3   
110,-                                                                                                                       

MENU 3
Arborio rizoto s lososem, rajčaty, černými olivami , rukolou a sýrem grana padano  BZL 
(rýže Arborio, losos, rajčata, černé olivy,smetana, bile víno, česnek,cibule, rukola, extra 
virgin, bylinky, koření)                                                                                                                 
ALERGEN:4,7
110,-



ÚTERÝ 13.3.2018

POLÉVKA Č.1
Rajská s rýží BZL
(rajčatové pyré, cibule, rýže, máslo, skořice, bylinky, koření)
ALERGEN:7

POLÉVKA Č.2
Slepičí vývar
(slepice, mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, nudle, bylinky, koření)
ALERGEN:1,3,9

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
Tilapie v bylinkové strouhance, bramborové pyré, carpaccio z červené řepy
(tilapie, mouka, vejce, strouhanka, brambor, máslo, mléko, červená řepa, balsamico, 
pomerančový džus, olivový olej, bylinky, koření)
ALERGEN:1,3,4
110,-

MENU 3
Ražničí z vepřového masa, dušená rýže parboiled, mrkvový salát BZL 
(vepřová plec, anglická slanina, cibule, rýže, mrkev, citrón, bylinky, koření) 
ALERGEN:0
110,-



STŘEDA 14.3.2018

POLÉVKA Č.1
Žampiónová  BZL
(žampión, cibule, smetana, máslo, mléko, bylinky,koření)
ALERGEN:7
 
POLÉVKA Č. 2
Pikantní maďarská gulášová
(rajský protlak, cibule, červené víno, mleté maso, česnek, mouka, brambor, bylinky, koření) 
Alergen:1 

MENU 1
Cuketovo bramborové placičky s čerstvými bylinkami, bramborová kaše, hruškový kompot
(cuketa, brambor, cibule, česnek, mouka, vejce, brambor, mléko, máslo, hrušky, citrón, 
bylinky, koření)
ALERGEN:1,3,7
95,-
                                                                                                                                        
MENU 2
Hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík
(hovězí zadní, cibule, máslo, rajčatové pyré, housky, mléko, vejce,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,-



ČTVRTEK 15.3.2018

POLÉVKA Č.1
Minestrone BZL
(mrkev,celer, petržel, olivy, rajčata, bílé víno, bylinky, koření)
ALERGEN: 9

POLÉVKA Č. 2
Z hlívy ústřičné BZL
(hlíva,cibule, česnek, zeleninový vývar, smetana, máslo, bylinky, koření)
ALERGEN:7

MENU 1 
Čerstvá mozzarella smažená v trojobalu, bramborové pyré, okurkový salát 
(mozzarella, mouka, vejce, strouhanka, brambor, mléko, máslo, okurka, bylinky, koření) 
ALERGEN:1,3,7                                                                                                                           
95,-

MENU 2:
Řecká musaka 
(brambor, cibule, česnek, lilek, mleté hovězí maso, červené víno, skořice, máslo, mouka, 
vejce, čedar, bylinky, koření)
ALERGEN:1,3,7
110,-

MENU 3
Pomalu pečené kousky hovězího krku v medovo bylinkové marinádě, bramborové pyré s 
pažitkou BZL 
(hovězí krk, med, brambor, pažitka, mléko, máslo, cibule, česnek, víno, bylinky, koření) 
ALERGEN:7 
110,-



PÁTEK 16.3.2018

POLÉVKA Č.1
Z červené řepy BZL
(řepa, cibule, smetana, bylinky, koření)
ALERGEN:7

POLÉVKA Č. 2
Česnečka z hovězího vývaru se šunkou a vejcem BZL
(česnek, hovězí vývar, šunka, vejce, bylinky, koření)
ALERGEN:3

MENU 1
Buchtičky se šodó
(mouka, cukr, vejce, droždí, mléko, máslo, smetana, vanilka, žloutek, máslo, rum, koření)
ALERGEN:1,3,7
95,-

MENU 2
Kuřecí Gordon bleu, bramborová kaše 
(kuřecí prso, niva,šunka, mouka, vejce, strouhanka, brambor, mléko, máslo, bylinky, koření)   
ALERGEN:1,3,7
110,-

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


