
         VAŘEČČINY KRABIČKY

                                                           Po 17.9.

Polévka:
1.Pórková BZL
(pórek, česnek, mléko, smetana, bylinky, koření) 
Alergen:7   

2.Mrkvový krém s pomeranči  BZL                                                                               
(mrkev, cibule, máslo, mléko, smatana, pomeranče, bylinky, koření)
Alergen:7 

                                                                                                  
Menu 1: 
Italské kroupoto s lesními hříbky, hráškem a parmazánem
(kroupy, cibule, česnek, smetana, bílé víno, hříbky, hrášek, parmazán, bylinky, koření)
Alergen:1,7                                                                                                                  95,-
          

Menu 2:                                                                                                                           
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskový knedlík                                      
(vepřové a hovězí maso, paprika, cibule, česnek, rajčata, housky, mouka, vejce, mléko,
droždí, bylinky, koření)                                                                                        
Alergen: 1,3,7                                                                                                           110 ,-

                                                                                                                                           
Menu 3:                                                                                                                     
Vepřová pečeně na grilu, domácí americké brambory, tatarka BZL
(vepřová pečeně, brambor, tatarka, bylinky, koření) 
Alergen: 7                                                                                                                  110,-



                                                           

                                                            Út 18.9.

Polévka:                                                                                                                           
1. Zeleninový krém  BZL                                                                                         
(mrkev, pórek, kedlubny, cibule, česnek, máslo, mléko, bylinky, koření)                    
Alergen: 7                                                                                                                     
                                                                                                                                   
2. Kachní kaldoun s pečenou zeleninou a nudlemi                                                  
(kachní maso, mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, nudle)                                 
Alergen:1,3,9

Menu 1: 
Brymborové šišky s povidly, tvarohem a mákem
(brambor, mouka, vejce, povidla, tvaroh, mák,koření) 
Alergen:1,3,7              95,-

Menu 2:
Kuřecí steak s tvarůžkem, krokety, tatarka  BZL
(kuřecí prso, tvarůžky, cibule, krokety, tatarka, bylinky, koření)
Alergen:7                                                                                                                   110,-

Menu 3:
Treska na másle s červenou čočkou a limetkovou omáčkou  BZL
(treska, máslo, červená čočka, limetka, smetana, bílé víno, bylinky, koření)
Alergen:4,7                                                                                                                110,-



St 19.9.

Polévka:
1.Tomatová s bazalkou BZL
(drcená rajčata, cibule, bazalka, olivový olej, bylinky, koření)
Alergen:0 
                                                                                                                                    
2. Mexická polévka                                                                                                 
(hovězí mleté maso, fazole, drcená rajčata, kukuřice, cibule, česnek, mouka,bylinky, 
koření)                                                                                                                           
Alergen:1 

Menu 1:                                                                                                                              
Smažená dýně v bylinkovém trojobalu, bramborové pyré s praženými dýňovými 
semínky                                                                                                                    
(dýně, mouka, vejce, strouhanka, brambor, máslo, mléko, dýňová semínka, bylinky, 
koření)                                                                                                            
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-

     

                                                                                                                                           
Menu 2:                                                                                                                   
Pomalu pečená trhaná kachna s dušeným červeným zelím, houskový knedlík                
(kachní maso, cibule, česnek, červené zelí, červené víno, vlašské ořechy, houskový 
knedlík, bylinky, koření)                                                                                       
Alergen: 1,3,7,8                                                                                                        110,-

Menu 3:                                                                                                                 
Vepřová kapsa na řecký způsob s olivami, balkánským sýrem a panchetou  BZL        
(kotleta, olivy, balkánský sýr, pancheta, bylinky, koření)                                                 
Alergen:7                                                                                                                   110,-



Čt 20.9.

Polévka:  
1.Kmínová s vejci a hříbky
(máslo, krupice, vejce, hřiby, bylinky, koření)
Alergen:1,7

                                                                                                                                           
2.Uzená s rýží  BZL
(uzená žebra, rýže, mléko, bylinky, koření)
Alergen:7

Menu 1:                                                                                                                    
Cuketa s rozmarýnem  gratinovaná sýrem feta, opékaný brambor, tatarka                     
(cuketa, feta, rozmarýn, brambor, tatarka, bylinky, koření)                                        
Alergen: 1,3,7                                                                                                              95,-

Menu 2:
Italské lasagne Bolognese gratinované goudou, salátek
(lasagne, hovězí maso, cibule, česnek, bílé víno, rajčata, gouda, rajčata, paprika, 
cibule, okurka, bylinky, koření)            
Alergen:1,3,7                                                                                                            110,-

Menu 3:                                                                                                                            
Špíz z lososa a dýně s šalotkovým přelivem, rýžové nudle s wasabi BZL                      
(losos, dýně, šalotka, smetana, bílé víno, rýžové nudle, wasabi, bylinky, koření)            
Alergen:4,7                                                                                                                110,-



Pá 21.9.

Polévka:
1.Brokolicová BZL                                                                                                        
(brokolice, mléko, smetana,cibule, bylinky, koření)                                                
Alergen: 7                                                                                                                 

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

Menu 1:                                                                                                                              
Smažené žampiony, bramborová kaše, okurkový salát                                                     
(žampiony, mouka, vejce, strouhanka, brambor, mléko, máslo, okurka, 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:        
Vepřová roláda s hříbkovou fáší,rýže parboiled  BZL                                                      
(vepřová kotleta, hříbky, smetana, rýže parboiled, bylinky, koření)                        

Alergen:7                                                                                                                  110,-


