
RESTAURACE U KONVIČKY    

Po 8.1.

Polévka:

1. Bramborový krém s pórkem BZL (7)
(pórek, brambor, smetana,máslo, česnek bylinky,koření)

2. Z uzeného masa s kroupami a mlékem (1,7)
(uzené maso, mléko, kroupy, bylinky, koření)

Menu 

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

85,-

Menu 2:

Papriky plněné mletým masem, rajská omáčka, domácí houskový 
knedlík (1,3,7)
(paprikový lusk, vepřové a hovězí maso, rajčata, cibule,česnek, mouka, 
vejce, máslo, droždí, bylinky, koření)

89,-

Menu 3:

Hovězí roštěná s vídeňskou cibulkou, americké brambory,
tatarka (7,10) BZL
(hovězí maso, cibule, brambor, tatarská omáčka,česnek, dijonská 
hořčice, bylinky, koření)

95,-

Út 9.1.

Polévka:

1.Dýňová (7) BZL
(dýně, cibule, česnek, mléko, bylinky, koření) 

1. Italská čočková s rajčaty (0) BZL
(čočka, rajčata, olivy, olivový olej, cibule, česnek, bylinky, koření)

Menu 1:
Salát ze zelených fazolových lusků s dijonským přelivem, 
grilovaný camembert(7,10) BZL
(fazolové lusky, dijonská hořčice, zakysaná smetana,
camembert, cherry rajčátka, bylinky, koření)

85,-

Menu 2:

Tagliatelle s kuřecím prsíčkem, anglickou slaninou a smetanou 
(1,3,7)
(tagliatelle, kuřecí prso, smetana, anglická slanina, cibule, 
česnek, bylinky, koření)

89,-

Menu 3:

Arborio rizoto s rajčaty, vepřovou panenkou, černými olivami ,
rukolou a sýrem grana padano (7) BZL
(rýže Arborio, rajčata, panenka, černé olivy,smetana, bile víno, 
česnek,cibule, rukola, extra virgin, bylinky, koření)

95,-

St 10.1.

Polévka:

1. Z vaječné jíšky se zeleninou (1,3,9)
(vejce krupice, mrkev, celer, petržel, bylinky, koření)

2. Krém z lososa se smetanou a čerstvým koprem (4,7) BZL
(Losos, smetana, mléko, máslo, kopr, cibule, česnek, bylinky, koření)

Menu 1:

Aglio olio s chilli, česnekem, extra virginem, zdobené rukolou, cherry 
rajčátky a vlašskými oříšky (1,3,7,8)
(špagety, extra virgin, česnek, chilli, rukola, cherry, vlašské 
ořechy, Smetana,bylinky, koření)

85,-

Menu 2:
Mahi mahi na listovém špenátu, vařený brambor (1,4,7)
(mahi mahi, špenát, smetana, brambor, bylinky, koření) 95,-

Menu 3:
Shanghajské kuřecí maso 5 vůní, rýžové nudle (3) BZL
(kuřecí maso, mrkev, brokolice, škrob, vejce, rýžové nudle,
bylinky, koření)

89,-

 



Čt 11.1.

Polévka:

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

2. Králičí vývar se zelebninou a nudlemi (1,3,9)
(Králíčí maso, mrkev, celer, petržel. Nudle, cibule, česnek, bylinky, 
koření)

Menu 1:
Smažený květák, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7)
(Květák,l mouka, vejce, strouhanka, brambor, mléko, máslo, okurka, 
česnek, bylinky, koření)

   

          85,-

Menu 2:
Daňčí ragú s brusinkami, domácí bramborový knedlík (1,3,9)
(dančí maso, cibule, česnek celer, drcená rajčata, 
mrkev,bramborový knedlík, bylinky, koření)

95,-

Menu 3:
Hovězí plátek, znojemská omáčka , rýže (3,10) BZL
(hovězí maso, okurky,cibule, vejce, hořčice, rýže, bylinky, 
koření)

95,-

Pá 12.1.

Polévka:

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

2. Koprovka z masového vývaru (3,7) BZL
(masový vývar, kopr, smetana, vejce, bylinky, koření)

Menu 1:
Bramborový placek zapečený s hermelínem, zelný salát s 
koprem( 1,3,7)
(Brambor, mouka, vejce, mléko, hermelín, zelí, kopr, bylinky, koření)

85,-

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

95,-

Menu 3:
Selečí kýta v barbecue omáčce, krokety (0) BZL
(selečí kýta, cibule, česnek, rajčata, uzená paprika, krokety, bylinky,
koření)

95,-

 

 


