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Pondělí, 10.12.2018
Polévka: Zelňačka s houbami (1,7,9)
1) 400g Bramborové knedlíky plněné uzeným masem se smetanovým listovým špenátem a
vídeňskou cibulkou (1,3,7)
2) 250g Pečené kuřecí paličky na medu s bramborovými hranolky, chilli omáčkou a salátkem (1)
3) 170g Grilovaná vepřová kotleta marinovaná v rozmarýnu s tatarskou omáčkou, salátkem a
šťouchanými bramborami s restovanou cibulkou (1,3,7)
4) 400g Špagety Carbonara (italská slanina Pancetta, žloutek, parmazán a listová petrželka) (1,3,7)
Úterý, 11.12.2018
Polévka: Vývar s nudlemi a zeleninou (1,7)
1) 1ks Pečené kuřecí stehýnko na divoko s dušenou rýží s restovanou paprikou (1)
2) 160g Steak z vepřové krkovice s hořčičnou omáčkou, grilovanou zeleninou a vařenými
bramborami (1,9)
3) 100g Burger s hovězím masem, salátem, kyselou okurkou, karamelizovanou červenou cibulkou,
dresinkem, hranolky a tatarskou omáčkou (1,7)
4) 400g Bramborový guláš s restovanou klobáskou a pečivem (1)
Středa, 12.12.2018
Polévka: Fazolačka (1,9)
1) 400g Musaka s mletým masem, bramborami, rajčaty, cuketou a salátkem (1,3,7)
2) 160g Kuřecí špízky se zeleninou a klobáskou, bramborovou kaší a salátkem (1,3,7)
3) 400g Tortilla s vepřovým gyrosem, zeleninou, sýrem, bylinkovým dresinkem a hranolky (1,3,7)
4) 150g Smažené květákové placky s vařenými petrželovými bramborami a česnekovým dipem
(1,3,7)
Čtvrtek, 13.12.2018
Polévka: Bramborový krém se slaninou (1,7)
1) 150g Kuřecí nudličky po thajsku s čerstvou zeleninou a restovanými nudlemi (1,3)
2) 400g Extra pikantní mexický hovězí guláš s Jalapeño a pečivem Balabán (1,9)
3) 170g Steak z vepřové krkovičky „Argentina“ s opékanými brambory a salátem Coleslaw (1,3,7,9)
4) 350g Smažený camembert v bramboráku se zelným salátkem a česnekovým dipem (1,3,7)
Pátek, 14.12.2018
Polévka: Česnečka s brambory a kořenovou zeleninou (1,3)
1) 400g Masové kuličky s muškátovým oříškem, rajčatovou omáčkou, těstovinami penne a sýrem
(1,7)
2) 170g Smažený kuřecí řízek s tradičním bramborovým salátem a citronem (1,3,7)
3) 160g Steak z vepřové kotlety s volským okem, medovo-hořčičná omáčka a opékané kmínové
brambory (1,3,7,10)
4) 240g Pečené kachní stehýnko se zelím a houskovými knedlíky (1,3,7)

Po dobu meníček 0,3L limonáda
Po dobu meníček 0,3L Kofola
Dobrou chuť!
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