
      VAŘEČČINY KRABIČKY

                                                   Pondělí 10.9.

Polévka:   
1.Polentový krém se sýrem Brie a tymiánem  BZL                                                          
(polenta, smetana, mléko, máslo, brie, tymián, bylinky, koření)
Alergen:7                                                          

2. Drůbeží vývar                                                                                                          
(drůbeží maso, mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, nudle, bylinky, koření) 
Alergen:1,3,9                                

 
                                             
Menu 1: 
Bryndzové halušky s restovanou cibulkou                                                                   
(brambor, vejce, mouka, bryndza, zakysaná smetana, cibule, bylinky, koření)                
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-

Menu 2:                                                                                                                            
Kuřecí Cordon bleu, bramborová kaše, jablkový kompot                                                 
(kuřecí prso, niva,šunka, mouka, vejce, strouhanka, krokety, tatarka, bylinky, koření)   
Alergen: 1,3,7                                                                                                            110,-
 

Menu 3:                                                                                                                  
Vepřová pečeně, kedlubnové zelí, vařený brambor  BZL                                                 
(vepřová pečeně, cibule, slanina, česnek, kedlubny, brambor, bylinky, koření)  
Alergen:0                                                                                                                   110,-



                                                          Úterý 11.9.

1.Z černé čočky BZL
(černá  čočka,  mrkev,  celer,  cibule,  česnek,  kurkuma,  umeocet,  bylinky,  koření)
Alergen:9 

2. Hrachová s  uzeným masem a majoránkou
(hrách, cibule, česnek, uzené maso,mouka, bylinky, koření) 
Alergen:1 

Menu 1:
Karbenátky s modrým sýrem a ořechy, bramborová kaše, tatarka
(niva, žemle, vejce, vlašské ořechy, mléko, tatarka, bylinky, koření) 
Alergen:1,3,7,8

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

Menu 3:                                                                                                                
Chorvatská pljeskavica, pečené brambůrky ve slupce s petrželkou a česnekem, ajvar 
BZL                                                                                                                          
(hovězí maso, brambor, petržel, česnek, cibule, koření, ajvar, bylinky, koření)               
Alergen:0 



Středa 12.9.

Polévka:
1. Řecká fazolová s šalvějí a rajčaty BZL 
(fazole, rajčata, šalvěj, extra virgin, řapíkatý celer, česnek, bylinky,koření)
Alergen: 9     
                                                                                                                                  

2. Francouzská cibulová s modrým sýrem                                                                        
(cibule, extra virgin, masový vývar, modrý sýr, bílé víno, mouka, bylinky, koření)        
Alergen:1,7 

Menu 1:                                                                                                                              
Cuketové řízečky, brambory s máslem, rajčatový salát                                          
(cuketa, mouka, vejce, strouhanka, brambor, máslo, rajčata, cibule, extra virgin, 
bylinky, koření)                                                                                                          
Alergen: 1,3,7                                                                                                              95,-

                                                                                                                                           
Menu 2:                                                                                                                            
Penne di pollo                                                                                                            
(penne, kuřecí prso, smetana, extra virgin, bazalka,bylinky,koření)                                 
Alergen:1,3,7                                                                                                             110,-

                                                                                          

Menu 3:                                                                                                                      
Přírodní kuřecí kapsa se šunkou,sýrem a broskví,bramborové pyré  BZL                  
(kuřecí prso, šunka, sýr, brambory, máslo, mléko, bylinky, koření)                      
Alergen: 7                                                                                                                  110,-



Čtvrtek 13.9.

Polévka:        
1.Krém z nakládaných paprik s čerstvým tymiánem BZL                                             
( papriky, cibule, mléko, tymián, bylinky, koření)                                                    
Alergen: 7 

2.Frankfurtská                                                                                                     
(brambor, uzenina, cibule, česnek, rajský protlak, mléko, masový vývar, bylinky, 
koření) 
Alergen:1,7

Menu 1:
Gnocchi s rajčaty, česnekem, bazalkou a parmazánem                                                  
(gnocchi, olivový olej, rajčata, česnek, bazalka, parmazán, bylinky, koření)         
Alergen: 1,3,7                                                                                                             95,-

Menu 2:
Krůtí řízečky v corn flaces a jogurtové marinádě, bramborové pyré BZL                 
(krůtí prso, jogurt, corn flaces,brambor, mléko, máslo, bylinky, koření)                 
Alergen:7                                                                                                                   110,-
 

Menu 3:                                                                                                                            
Pečené kuřecí stehýnko na žampionech, rýže BZL                                                      
(kuřecí stehýnko, žampiony, cibule, bílé víno, máslo, rýže, bylinky, koření)             
Alergen:7                                                                                                                   110,-



Pátek 14.9.

Polévka:                                                                                                                             
1. Boršč BZL
(červená řepa, mrkev, celer, petržel, rajčata, kopr, cibule, smetana, máslo, mléko, 
bylinky, koření)
Alergen:7,9
    
                                                                                                                                 
2.Krémová kedlubnová BZL                                                                               
(kedlubny, cibule, máslo, smetana, mléko, bylinky, koření)                                             
Alergen:7 

Menu 1:
Smažený sýr, pažitkové brambory, tatarka                                                                        
(eidam, mouka, vejce, strouhanka, brambor, pažitka, máslo, tatarka,bylinky, koření)     
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-
                                                                                                                

Menu 2:                                                                                                                   
Přírodní vepřový steak po Dalmátsku, krokety                                                                 
(kýta, cibule, hořčice, rajčatový protlak, bílé víno, citrón, mouka, sádlo, krokety, 
bylinky, koření)                                                                                                                 
Alergen: 1,10                                                                                                             110,-

Menu 3:
Krůtí medailonky na smetanovém špenátu s česnekem, vařený brambor  BZL               
(krůtí maso, špenát, česnek, smetana, mléko,slanina, bylinky, koření )                           
Alergen: 7                                                                                                                  110,-


