
      VAŘEČČINY KRABIČKY

                                                      Po 10.12.

Polévka:   
1. Celerový krém  BZL
(celer, máslo, smetana, mléko,bylinky, koření)
Alergen:7,9                                                          

 
2. Dršťková
(dršťky, sádlo, cibule, česnek, sladká paprika, rajčatový protlak, mouka, bylinky, 
koření)
Alergen: 1

                                 
Menu 1:                                                                                                                              
Smažené žampiony, dýňové pyré, jablkovo dýňový kompot
(žampiony, mouka, vejce, strouhanka, dýňe, brambor, mléko, máslo, jablka, citrón, 
bylinky, koření)      
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-

Menu 2:                                                                                                                            
Svíčková na smetaně, houskový knedlík
(hovězí maso, mrkev, celer, petržel, smetana, mouka, vejce, mléko, bylinky, koření)
Alergen:1,3,7,9                                                                                                          110,-
                                                                                                     
 

Menu 3:                                                                                                                          
Krůtí steak s omáčkou z hrubozrnné hořčice, pečený brambor s cibulí    BZL                
(krůtí prso, hrubozrnná hořčicem smetana, máslo, mléko, brambor, cibule, bylinky, 
koření)                                                                                                                   
Alergen: 7,10                                                                                                            110,-



    
                                                             Út 11.12.

       
Polévka:                                                                                                                           
1. Zeleninový vývar s kapáním                                                                                         
(mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, krupice, vejce, bylinky, koření)                    
Alergen: 1,3,9                                                                                                                  
      
                                                                                                                             
2. Boršč BZL
(červená řepa, mrkev, celer, petržel, rajčata, kopr, cibule, smetana, máslo, mléko, 
bylinky, koření)
Alergen:7,9                          

Menu 1: 
Grilovaný hermelín s vlašskými ořechy se zelenými fazolkami v bylinkové marinádě  
BZL
(hermelín, vlašské ořechy, zelené fazolky, bylinky, smetana, koření) 
Alergen:7,8                         95,-

Menu 2:
Maďarský guláš z vepřového plecka s čerstvou feferonkou a barevnou paprikou, 
houskový knedlík                                                                                                         
(vepřová plec, cibule, česnek, feferonky, paprika, rajčata, mouka, vejce, mléko, 
bylinky, koření)
Alergen:1,3,7                                                                                                             110,-

Menu 3:
Kuřecí stehýnko pečené na černém pivu, škvarková lepenice   BZL
(kuřecí stehno, cibule, česnek, černé pivo, brambor, kysané zelí, sádlo, škvarky, 
bylinky, koření)
Alergen: 0                                                                                                                  110,-



St 12.12.

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:                                                                                                                            
Hrachová kaše s vídeňskou cibulkou, opékaná klobása, kyselá okurka                            
(hrách, cibule, česnek, mouka, klobása, kyselá okurka, bylinky,koření)                          
Alergen:1                                                                                                                   110,-

                                                                                         

Menu 3:                                                                                                                            
Kuřecí stripsy v jogurtu a corn flaces, bramborová kaše, okurkový salát   BZL         
(kuřecí prso, jogurt, corn flaces, brambor, máslo, mléko, okurka, bylinky, koření)         
Alergen: 7                                                                                                                  110,-



Čt 13.12.

Polévka:        
1.Tomatová s rýží a bazalkou  BZL
(rajský protlak, cibule, rýže, bazalka,bylinky, koření)    
Alergen:0                                                                                                   
                           
                                                                                                         
2. Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi
(slepice, mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, nudle,bylinky, koření)
Alergen:1,3,9

Menu 1: 
Skořicová palačinka s pečenými mandlemi, nugátovým krémem a jahodami
(mouka, mléko, vejce, mandle, máslo, nugátový krém, jahody, cukr, bylinky, koření) 
Alergen: 1,3,7                                                                                                              95,-

Menu 2:                                                                                                                              
Kuře na paprice, těstoviny                                                                                                 
(kuřecí maso, cibule, česnek, smetana, mléko, máslo, paprika, těstoviny, bylinky, 
koření)                                                                                                                          
Alergen: 1,3,7                                                                                                           110,- 

                                                                                           
Menu 3:                                                                                                                      
Steak z vepřové kotlety zapečený modrým sýrema anglickou slaninou, pepřová 
omáčka, rýže
(kotleta, modrý sýr, anglická slanina, smetana, zelený pepř, máslo, rýže, bylinky, 
koření)                                   
Alergen: 7                                                                                                                  110,-



Pá 14.12.

Polévka:                                                                                                                             
1. Brokolicový krém   BZL                                                                                               
(brokolice, máslo, smetana, mléko, bylinky, koření)
Alergen:7
                                                                                                                                     

2. Čočková s uzeninou BZL
(čočka, cibule, česnek, uzenina, bylinky, koření) 
Alergen: 0 

Menu 1:
Černá čočka s fetou, sušenými rajčaty, extra virginem a bazalkou  BZL
(černá čočka, olivový olej, feta, sušená rajčata, bazalka, bylinky, koření)               
Alergen: 7                                                                                                                   95,-

                                                                                                                 

Menu 2:                                                                                                                    
Treska smažené v bylinkovo citrónové krustě, bramborová kaše, jablkový kompot    
(treska, mouka, vejce, strouhanka, bylinky, citrón, brambor, máslo, mléko, jablka, 
bylinky, koření)                                                                                             
Alergen:1,3,4, 7                                                                                                         110,-

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                                                                                                                  110,-


