
      VAŘEČČINY KRABIČKY

                                                           Po 14.5.

Polévka:  
1. Špenátová se smetanou BZL  
(špenát, cibule, česnek,smetana, bylinky, koření)
Alergen: 7                                                                                                                   
                                                                                                                                           
2. Česnečka BZL
(česnek, brambor, vejce, masový vývar,bylinky, koření)
Alergen: 3
                                                                               
Menu 1: 
Kedlubny na smetaně, vařený brambor, vejce
(kedlubny, cibule, smetana, brambor, vejce, mouka, bylinky, koření) 
Alergen: 1,3,7                                                                                                             95,-

Menu 2:                                                                                                                            
Segedínský guláš speciál, houskový knedlík
(vepřová plec, kysané zelí, cibule, česnek, smetana, mouka, droždí, vejce,bylinky, 
koření)                    
Alergen: 1,3,7                                                                                                            110,-

Menu 3: Krůtí steak, mátová omáčka, krokety  BZL                                                      
(krůtí prso, máta, smetana, krokety, bylinky, koření)                                             
Alergen:7                                                                                                                   110,-



                                                              Út 15.5.

Polévka:                                                                                                                             
1. Karí polévka s červenou čočkou BZL                                                                           
(červená čočka, cibule, smetana, máslo, karí koření, bylinky, koření)  
Alergen:7                                                                                                                    

2. Uzená s pohankou a bretaňskou zeleninou BZL
(brokolice, mrkev, květák, uzená žebra, pohanka, bylinky, koření)
Alergen:0

 
Menu 1:
Penne se smetanou a listovým špenátem a pečeným česnekem
(penne, smetana, cibule,k česnek, listový špenát, bylinky, koření) 
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-
 

Menu 2:
Živáňská pečeně, pečené brambory  BZL
(vepřové maso, klobása, slanina, cibule,paprika, brambor,bylinky, koření) 
Alergen: 7                                                                                                                  110,-

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



St 16.5.

Polévka:
1. Cizrnová se zeleninou  BZL
(cizrna, mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, mléko, máslo, bylinky, koření)
Alergen: 7, 9                                               
                                                                  
2. Staročeská koprovka                                                                                                  
(kopr, cibule, smetana, houby, mouka, brambory, bylinky, koření)                                
Alergen: 1,7

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

               

                                                                                                                                           
Menu 2:                                                                                                                            
Šunkofleky s uzeným masem gratinované sýrem,  kyselá okurka                                    
(flíčky, slanina, uzené maso, vejce, máslo, gouda, kyselá okurka, bylinky, koření )       
Alergen: 1,3,7                                                                                                            110,-

                                                                                              

Menu 3:                                                                                                                       
Vepřový plátek zapečený nivou, slaninou a cibulí, šťouchaný brambor s jarní cibulkou 
BZL                                                                                                                        
(kotleta, niva, slanina, cibule, brambor, jarní cibulka, máslo, bylinky, koření)             
Alergen: 7                                                                                                                  110,-



Čt 17.5.

Polévka:                                                                                                                  
1.Italská rajčatová s bazalkou  BZL
(rajčata, cibule, česnek, extra virgin, bazalka, bylinky, koření)
Alergen: 0                       
                                                                                          

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

Menu 1:                                                                                                                              
Smažené čínské nudle se zeleninou                                                                             
(čínské nudle, sojová omáčka, shitake, cibule, mrkev, zelí, bylinky, koření)                   
Alergen:1,3,6                                                                                                               95,-

Menu 2:
Holandský řízek, bramborové pyré, kyselá okurka
(mleté maso vepřové , gouda, cibule, vejce, mouka, strouhanka, brambor, máslo, 
mléko, kyselá okurka, bylinky, koření)
Alergen:1,3,7                                                                                                             110,-

Menu 3:                                                                                                                         
Tilapie na bylinkách s pyré z červené řepy  BZL                                                     
(tilapie, máslo, bylinky, koření, červená řepa, brambor, mléko)                                       
Alergen: 4,7                                                                                                              110,-



Pá 18.5.

Polévka:                                                                                                                             
Jarní zeleninová s bulgurem
(mrkev, kedlubny, cibule, česnek, bulgur; bylinky, koření) 
Alergen: 1                                                                                                               

2. Z hlívy ústřičné BZL
(hlíva,cibule, česnek, zeleninový vývar, smetana, máslo, bylinky, koření)
Alergen: 7

Menu 1:                                                                                                                 
Cuketovo sýrové bramboráčky, salát Coleslaw                                                                 
(cuketa, mozarella, mouka, vejce, bílé zelí, cibule, mrkev, majonéza, jogurt,bylinky, 
koření)                                                                                                                                
Alergen:1,3,7                                                                                                              95,-

Menu 2:                                                                                                                    
Pečená krkovička, červené zelí, houskový knedlík                                                           
(krkovice, cibule, česnek, červené zelí, červené víno, mouka, vejce, droždí, mléko, 
bylinky, koření)                                                                                                              
Alergen: 1,3,7                                                                                                           110,-

Menu 3:
Vepřová panenka ve švestkové omáčce, šťouchaný brambor  BZL                             
(panenka, švestky, povidla, citrónová kůra, rum, brambor, bylinky, koření)                   
Alergen: 7                                                                                                                  110,-


