
       RESTAURACE U KONVIČKY

                                                      Po 25.2.

Polévka:   
1. Z černé čočky BZL
(černá čočka, mrkev, celer, cibule, česnek, kurkuma, umeocet, bylinky, koření)  
Alergen:9 
                                                                                                                                                10,-
                                                                                                                                                  
2. Boršč BZL
(červená řepa, mrkev, celer, petržel, masový vývar, rajčata, kopr, cibule, smetana, 
máslo, mléko, bylinky, koření)
Alergen:7,9   

                                 
Menu 1: 
Cuketové řízečky, pyré z pečených batátů, mrkvový salát                                               
(cuketa, mouka, vejce, strouhanka, batáty, máslo,mléko, mrkev, cibule, extra virgin, 
bylinky, koření)                                                                                                          
Alergen: 1,3,7                                                                                                              85,-

Menu 2: 
Neapolské telecí kuličky  v paprikovo rajčatové omáčce, citrónové tagliatelle                
(telecí maso, tagliatelle, paprika, rajčata, bazalka, extra virgin, citrón, bylinky, koření) 
Alergen: 1,3,7                                                                                                                       95,-
 

Menu 3:                                                                                                                                         
Přírodní kuřecí kapsa se šunkou,sýrem a broskví,bramborové pyré  BZL                  
(kuřecí prso, šunka, sýr, brambory, máslo, mléko, bylinky, koření)                      
Alergen: 7                                                                                                                    95,-



                                                                Út 26.2.

     
Polévka:                                                                                                                             
1. Květáková  BZL
(květák, cibule, smetana, máslo, mléko, bylinky,koření) 
Alergen:7                   
                                                                                                                             
                                                                                                                                     10,-
2. Česnečka se sýrem, šunkou a vejci  BZL
(hovězí maso, česnek, mozarella, šunka, vejce, bylinky, koření)
Alergen:3,7

Menu 1:
Domácí bramborové šišky s mákem a máslem
(brambor, mouka, vejce, máslo, mléko, mák, bylinky, koření)                                         
Alergen:1,3,7                                                                                                               85,-
                                                                                                                               

Menu 2:                                                                                                                              
Pečené kuřecí stehno,dušené červené zelí, bramborový knedlík
(kuřecí stehno,cibule, česnek, červené zelí,brambor, mouka, vejce, bylinky, koření)      
Alergen: 1,3,7                                                                                                              95,-

Menu 3:                                                                                                                              
Grilovaná vepřová panenka, salátek z celeru, vlašských ořechů, jablek a zakysané 
smetany  BZL                                                                                                                    
(panenka, celer, jablka, vlašské ořechy, zakysaná smetana, bylinky, koření) 
Alergen: 7,8,9                                                                                                              95,-

 



St 27.2.

Polévka:
1. Pórkový krém se smetanou
(pórek, máslo, mléko, smetana, bylinky, koření)
Alergen:1,7

                                                                                                                                     10,-
2. Italská tomatová s bazalkou  BZL                                                                                 
(rajčata, bazalka, olivový olej, cibule,bylinky, koření)                                                     
Alergen:0

                                                                                                                           

Menu 1:
Italské kroupoto s lesními hříbky, smetanou a parmazánem                                             
(kroupy, hrášek, smetana, máslo, bílé víno, fenykl, parmazán, bylinky, koření)              
Alergen: 1,7,12                                                                                                            85,-

                                                                                                                                                       
Menu 2:                                                                                                                                         
Kuřecí Cordon bleu, bramborová kaše, jablkový kompot                                                 
(kuřecí prso, niva,šunka, mouka, vejce, strouhanka, krokety, tatarka, bylinky, koření)   
Alergen: 1,3,7                                                                                                              95,-

                                                                                       

Menu 3:                                                                                                                                         
Přírodní vepřový steak po Dalmátsku, krokety, tatarka                                                    
(kýta, cibule, hořčice, rajčatový protlak, bílé víno, citrón, mouka,krokety, tatarka, 
bylinky, koření)                                                                                                                 
Alergen: 1,10,12                                                                                                          95,-



Čt 28.2.

Polévka:        
1. Krém z nakládaných paprik s čerstvým tymiánem BZL                                             
(papriky, cibule, mléko, tymián, bylinky, koření)                                                    
Alergen: 7                                                                                         
                                                                                                                                                10,-
                                                                                                                                           
2.Čočková  BZL
(čočka, cibule, česnek, uzený bok, bylinky, koření)                                                         
Alergen: 0 

Menu 1:                                                                                                                              
Francouzská palačinka s camembert, olivami a rozmarýnem, champagne dip                 
(mouka, vejce, mléko, camembert, černé olivy, rozmarýn, víno, zakysaná 
smetana,bylinky, koření)                                                                                                   
Alergen:1,3,7                                                                                                                        85,-

Menu 2:
Kuřecí Kung pao, čínské nudle
(kuřecí prso, cibule, česnek, bambusové výhonky, mrkev, shitake, sojová omáčka, 
čínské nudle, bylinky, koření)                                                                                    
Alergen:1,6                                                                                                                           95,-

Menu 3:                                                                                                                              
Maďarský hovězí perkelt, rýže  BZL                                                                                
(hovězí maso, cibule, česnek, rajčata, paprika, rýže, bylinky,koření)                               
Alergen: 0                                                                                                                              95,-

 



Pá 1.3.

Polévka:                                                                                                                             
1. Hlívovo bramborová  BZL
(hlíva, brambor, cibule, česnek,bylinky, koření)                                                               
Alergen:0
                                                                                                                                                10,-

2.Gulášovka                                                                                                            
(hovězí maso, cibule, česnek, rajčata, mouka, bylinky, koření)
Alergen:1  

Menu 1:                                                                                                                              
Parmazánovo smetanové rizoto se šalotkou, hříbkové ragú  BZL
(rýže, cibule, česnek, parmazán, smetana, klouzky, víno, šalotka, bylinky, koření)        
Alergen:7                                                                                                                     85,-
   

                                                                                                              

Menu 2:                                                                                                                              
Smažená vepřová játra v trojobalu, bramborová kaše, jablkový kompot                   
(vepřová játra, mouka, vejce, strouhanka, brambor, máslo, mléko, jablko, citrón, 
cukr,bylinky, koření)                                                                                                         
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-

Menu 3:  
Kuřecí nudličky na kari se smetanou a pórkem, jasmínová rýže  BZL                      
(kuřecí prso, cibule, česnek, smetana, máslo, pórek, jasmínová rýže, bylinky, koření)   
Alergen:7                                                                                                                              95,- 
                                                                                                                                                       


