
Polední menu 10. 8. - 14. 8. 2020        10:30 – 15:00 

Po: Česneková polévka se šunkou a vejcem, opečený chléb (1,3,7,9)
1: Smažený sýr, vařené brambory s máslem, tatarská omáčka (1,3,7,9,10) - vegetariánské
2: Kuře Kung – pao, opečené čínské nudle (1,3,5,6,7)
3: Přírodní hovězí pečeně na houbách, bramborová kaše (1,7)
4: Kuřecí Fajitas s čerstvou zeleninou v pšeničné tortille (1,3,7)
5: 200g Špíz Vavřinec /vepřová panenka, slanina, žampiony, červená cibule, paprika/ pečené bramborové čtvrtky s 
česnekovým dipem (1,7,9,10)
6: PIZZA šunková /tomato, sýr, šunka, kukuřice/(1,7)
7: Rizoto s vepřovým masem a hráškem, sypané sýrem, kyselý okurek (7,10) - bez lepku

Út: Letní zeleninová polévka (9)   - vegetariánské, bez lepku
1: Rošťáci z vepřové kotletky, hranolky (1,3,5,6,7,9,10)
2: Masová směs s kapií, červenou cibulí, žampiony a anglickou slaninou, šunková rýže – bez lepku
3: Pečený vepřový vrabec, dušený špenát, bramborové knedlíky s opečenou cibulkou (1,3,7)
4: Osvěžující melounový salát s olivami, bazalkou, baby špenátem a balkánským sýrem, bagetka (1,3,7) – 
vegetariánské
5: 200g Grilovaný vepřový U.S. Duroc steak s hříbkovou omáčkou, americké brambory s rozmarýnem (1,3,7)
6: PIZZA „Venezia“/smetana, mozzarella, hermelín, brusinky/(1,7)
7: Kuřecí stripsy v chia strouhance, brambůrky grenaille, salát Coleslaw (1,3,7)

St: Žampionový krém s libečkem (1,7,9)     - vegetariánské  
1: Smažený květák s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (1,3,7,9,10) - vegetariánské
2: Kuřecí prsa na rozmarýnu a česneku s bylinkovou omáčkou a šunkovou rýží (1,7)
3: Bramborový guláš s fazolemi, paprikou a uzeninou, chléb (1,3,7)
4: Čínský salát s rýžovými nudlemi, čerstvou zeleninou a kousky vepřové panenky (6,11) – bez lepku
5: 500g Pečená kachna, dušené červené a bílé zelí, variace knedlíků s opečenou cibulkou (1,3,7)
6: PIZZA „Margherita“/tomato, mozzarella, olivový olej, čerstvá bazalka/(1,3,7)
7: Grilované rybí filé s domácí bylinkovou solí a zeleninovým kuskusem (1,4,9)

Čt  : Polévka z červené čočky, rajčat a cukety (1,9,12) - vegetariánské
1: Čevapčiči, hranolky, cibule, hořčice, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
2: Pikantní kuřecí flamendr v bramboráku, salát Coleslaw (1,3,7)
3: Pečené kuřecí stehýnko s rajčaty, šalvějí a slaninou, jasmínová rýže (7,12)
4: Tortilla Burritos Beef plněná sekaným hovězím s kukuřicí, fazolemi v tomatě, sýrem a chilli papričkou (1,3,7)
5: 200g Grilovaný vepřový Duroc steak s barbecue omáčkou, hranolky (1,3,7,9,12,13)
6: PIZZA ,,Giovanni“/smetana, sýr, slanina, česnek, parmezán/(1,3,7)
7: Vegetariánské lasagne zapečené s trojím sýrem, rajčaty a lilkem (1,3,6,7,10) – vegetariánské

Pá: Hrstková polévka (1,9)
1: Smažený vepřový řízek, bramborový salát s majonézou a řapíkatým celerem (1,3,7,9,10)
2: Thajská pánev s kuřecím masem, zeleninou a kokosovým mlékem, rýže basmati (7,8) – bez lepku
3: Vepřová roláda s vejcem a slaninou, mačkané brambory, kyselý okurek (1,3,10)
4: Filírovaný kuřecí steak se salátem s jablky, čerstvou zeleninou, rukolou a praženými dýňovými semínky, pečivo 
(1,3,7,11) 
5: 150g Hovězí Triple Cheese Burger – štavnaté hovězí, anglický cheddar, ementál a parmezán, opečená slanina, plátky 
rajčete, polníček, červená cibule, BBQ omáčka. Vše v naší sezamové bulce + hranolky a medovohořčičná majonéza 
(1,3,7,9,10,12,13)
6: PIZZA „Quattro Formaggi“/tomato, eidam, niva, uzený sýr, mozzarella/ (1,3,7)
7: Marinované kuřecí kousky s himalájskou solí, bulgurem, rajčaty a  pestem (1,8)
Týdenní dezert:
100g Domácí cheesecake s jahodami    nebo    100g domácí čokoládový dort se šlehačkou (1,3,7)   69 Kč

Cena menu  pondělí – pátek {1,2,3,4,6,7} .  .  . 115 Kč  /  č.5.  .  . 165 Kč 
menu XL – 155 Kč, menu speciál XL {č.5} - 210 Kč 

 (ALERGENY vypsány v závorce, seznam alergenů na vyžádání u obsluhy, 
uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu)



TVŮJ BARMAN DOPORUČUJE 
TRADIČNÍ MOSCOW MULE V NALEŠTĚNÉM PLECHÁČKU 


