
      RESTAURACE U KONVIČKY

                                                           Po 23.4.

Polévka:  
1.Hrášková se smetanou BZL  
(hrášek, cibule, smetana, bylinky, koření)
Alergen: 7                                                                                                                   10,-
                                                                                                                                           
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                                                                                                               85,-

Menu 2:                                                                                                                            
Mahi mahi na listovém špenátu, gratinované brambory                                                   
(mahi mahi, špenát, smetana, brambor, máslo, mléko, mouka, citrón, bylinky, koření)  
Alergen: 1,4,7                                                                                                              95,-

Menu 3: Telecí kýta s jarní zeleninou a pečeným bylinkovým brambůrkem BZL           
(telecí kýta, brambor, cibule, žampiony, mrkev, česnek, olivový olej, bylinky, koření)  
Alergen:0                                                                                                                     95,-



                                                              Út 24.4.

Polévka:                                                                                                                             
1.Žampiónový krém BZL                                                                                    
(žampiony, cibule, smetana, máslo, bylinky, koření)  
Alergen:7                                                                                                                     10,-

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

 
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                                                                                                               85,-
 

Menu 2:
Pečené kuřecí prsíčko s balkánským sýrem a sušenými rajčaty, krokety, tatarka BZL 
(prso, balkánský sýr, sušená rajčata, krokety, tatarka, bylinky, koření) 
Alergen: 7                                                                                                                    95,-

Menu 3:
Grilovaná filírovaná vepřová panenka s bramborovo cibulovou kaší, pepřová omáčka 
BZL 
(panenka, cibule, brambor, mléko, máslo, pepř, smetana, bylinky, koření) 
Alergen: 7                                                                                                                    95,-



St 25.4.

Polévka:
1. Zeleninový krém s řapíkatým celerem  BZL
(mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, mléko, máslo, bylinky, koření)
Alergen: 7,9                                                                                                                 10,-
            

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

Menu 1:                                                                                                                              
Smažené čínské nudle se zeleninou                                                                                   
(čínské nudle, cibule, česnek, zelí, mrkev, shitake,sojová omáčka,škrob,bylinky, 
koření)                                                                                                                                
Alergen:1,3,6                                                                                                               85,-

                                                                                                                                           
Menu 2:                                                                                                                            
Rolka z kotlety plněná panchetou, šťouchaný brambor s restovanou cibulkou BZL        
(krkovice, cibule, česnek, pancheta, brambor, olej, bylinky, koření )                               
Alergen:0                                                                                                                     95,-

                                                                                              

Menu 3:                                                                                                                       
Pečené kuřecí stehýnko na žampionech, rýže BZL                                                      
(kuřecí stehýnko, žampiony, cibule, bílé víno, máslo, rýže, bylinky, koření)             
Alergen: 7                                                                                                                    95,-



Čt 26.4.

Polévka:                                                                                                                  
1.Cizrnová BZL                                                                                                                 
(cizrna, cibule, rajčata, paprika, bylinky, koření)
Alergen: 0                                                                                                                    10,-

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                                                                                                               85,-

Menu 2:
Kantonské vepřové kousky se zázvorem a houbou shitake, jasmínová rýže BZL            
(kotleta, zázvor, shitake, sojová omáčka, jasmínová rýže, rýžové víno, bylinky, koření)
Alergen:6                                                                                                                     95,-

Menu 3:                                                                                                                         
Ražničí z kuřecího masa, vařený brambor, tatarka BZL                                       
(kotleta, anglická slanina, cibule, brambor, tatarka, bylinky, koření)                  
Alergen: 3,7                                                                                                                 95,-



Pá 27.4.

Polévka:                                                                                                                             
Květáková BZL
(květák, mléko, brambor, cibule, bylinky, koření) 
Alergen: 7                                                                                                                    10,-

2.Zelňačka                                                                                                                
(kysané zelí, cibule, smetana, cukr, ocet, mouka, bylinky, koření) 
Alergen: 1,7 

Menu 1:                                                                                                                 
Iralské kroupoto s lesními hříbky, smetanou, rozmarýnem a sýrem Grana padano 
(kroupy, smetana, cibule, hříbky, česnek, rozmarým, grana padano, bylinky, koření) 
Alergen: 1,7                                                                                                                 85,-

Menu 2:                                                                                                                    
Vepřové výpečky, špenát, bramborový knedlík                                                       
(vepřové maso, cibule, česnek, špenát, brambor, mouka, vejce,bylinky, koření) 
Alergen: 1,3                                                                                                                 95,-

Menu 3:
Pečené krůtí plátky na pyré ze zeleného hrášku s mátou a parmazánem BZL           
(krůtí prso, zelený hrášek, smetana, parmazán, máta,cibule,česnek, bylinky, koření)      
Alergen: 7                                                                                                                    95,-


