
pondělí 7. 11.
Polévka 0,33 l Dršťková z hlívy ústřičné (1) 39,-

1. 150 g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovým terčem a houskovým knedlíkem (1,2,3,5) 139,-

2. 150 g Kuřecí výpečky se špenátem a bramborovým knedlíkem (1,2,3) 125,-

3. 150 g Grilovaná vídeňská vepřová krkovička s hranolky (1) 119,-

4. 150 g Vepřové nudličky po sečuánsku s dušenou rýží nebo hranolky (1,6) 119,-

5. 400 g Bramborové gnocchi s kuřecím masem, rajčaty a bazalkou, sypané parmazánem (1,2,3) 119,-

6. 200 g Smažený květák s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (1,2,3) 119,-

7. 400 g Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem a italským sweet-chilli dresingem 119,-

úterý 8. 11.
Polévka 0,33 l Pórková s vejcem (1,3) 39,-

1. 150 g Štěpánské hovězí kostky s dušenou rýží nebo houskovým knedlíkem (1,2,3) 129,-

2. 150 g Kuřecí steak s brusinkovou omáčkou a kroketami (1,2,3) 125,-

3. 150 g Smažená vepřová kapsa plněná nivou s bramborovou kaší (1,2,3) 119,-

4. 150 g Čevapčiči s vařeným bramborem, hořčicí a cibulí (1,2,3,4) 119,-

5. 400 g Čočka na kyselo s párkem nebo sázeným vejcem, smažená cibulka, kyselá okurka (1,3) 119,-

6. 400 g Zeleninové rizoto s kyselou okurkou, sypané sýrem (2) 119,-

7. 400 g Listový salát s kuřecím masem, bazalkovým pestem a parmazánem (2) 119,-

středa 9. 11.
Polévka 0,33 l Boršč (2) 39,-

1. 150 g Slepice na paprice s kolínky nebo houskovým knedlíkem (1,2,3) 119,-

2. 200 g Grilovaná vepřová panenka s americkým bramborem a pikantním dresingem (1,3) 159,-

3. 150 g Smažené kuřecí stripsy v corn-flakes s bramborovou kaší (2,3) 119,-

4. 400 g Slovácké halušky s uzeným masem a se zelím (1,3) 119,-

5. 400 g Srbské vepřové rizoto s kyselou okurkou, sypané sýrem (2) 119,-

6. 200 g Zelené fazolové lusky na kyselo ve smetaně se sázeným vejcem a vařeným bramborem (1,2,3) 119,-

7. 400 g Míchaný zeleninový salát s restovanou slaninou a česnekovým dresingem (2,3) 119,-

čtvrtek 10. 11.
Polévka 0,33 l Čočková s uzeninou (1) 39,-

1. 150 g Hovězí burger s marinovanou červenou cibulí, salátkem a dresingem v bulce, hranolky (1,2,3) 139,-

2. 150 g Vepřové ledvinky na cibulce s dušenou rýží nebo houskovým knedlíkem (1,2,3) 119,-

3. 150 g Vepřová pečeně se zelím a bramborovým knedlíkem (1,3) 119,-

4. 150 g Smažený kuřecí řízek s vařeným bramborem a kyselou okurkou (1,2,3) 119,-

5. 400 g Mexické burito - kuřecí maso, zelenina, guacamole, čedar a rýže v tortille, salátek se smetanou (1,2,3) 119,-

6. 400 g Dukátové buchtičky s vanilkovým šodó (1,2,3) 119,-

7. 400 g Listový salát s kuřecím masem, rajčaty a bylinkovým olivovým olejem 119,-

pátek 11. 11.
Polévka 0,33 l Hovězí vývar s masem a nudlemi (1,3,5) 39,-

1. 150 g Cikánská hovězí pečeně s dušenou rýží nebo houskovým knedlíkem (1,2,3) 129,-

2. 1/4. Svatomartinská pečená kachna na jablkách s červeným zelím a variací knedlíků (1,2,3) 189,-

3. 150 g Grilované kuřecí prso plněné sušenými rajčaty a balkánským sýrem, hranolky (1,2) 125,-

4. 150 g Pikantní masová směs Katův šleh s dušenou rýží nebo hranolky (1) 119,-

5. 400 g Špagety s kuřecím masem a bazalkou ve smetanové omáčce, sypané parmazánem (1,2,3) 119,-

6. 150 g Smažený sýrový špíz (eidam,niva,hermelín) s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (1,2,3) 129,-

7. 400 g Míchaný zeleninový salát s nivou a trhaným vepřovým na česneku (2) 119,-
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