
pondělí 31. 10.
Polévka 0,33 l Gulášová (1) 39,-

1. 150 g Španělský ptáček s dušenou rýží nebo houskovým knedlíkem (1,2,3,4) 139,-

2. 150 g Frankfurtská vepřová pečeně s červeným zelím a bramborovým knedlíkem (1,3) 119,-

3. 150 g Vepřový steak s houbovo-smetanovým přelivem, hranolky (1,2) 119,-

4. 150 g Špikované kuřecí prsíčko se smetanovým bramborem (1,2) 119,-

5. 400 g Hrachová kaše s uzeným masem, smaženou cibulkou a kyselou okurkou (1) 119,-

6. 400 g Špagety Quattro formaggi se čtyřmi druhy sýrů a smetanou (1,2,3) 119,-

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

úterý 1. 11.
Polévka 0,33 l Kuřecí vývar s kapáním (1,3,5) 39,-

1. 150 g Daňčí pečeně se šípkovou omáčkou a karlovarským knedlíkem (1,2,3) 149,-

2. 150 g Grilovaná vepřová krkovice se sázeným vejcem, hranolky (1,3) 119,-

3. 150 g Smažený holandský řízek s bramborovou kaší a kyselou okurkou (1,2,3) 119,-

4. 150 g Kuřecí soté s nivou a smetanou, dušená rýže nebo hranolky (1,2) 119,-

5. 400 g Zapečené francouzské brambory se zelným salátkem (1,2,3) 119,-

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

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

středa 2. 11.
Polévka 0,33 l Hrachová s uzeninou (1) 39,-

1. 150 g Hovězí roštěná Stroganoff s dušenou rýží nebo kroketami (1,2,3) 139,-

2. 150 g Vepřová líčka na smetaně s kolínky nebo houskovým knedlíkem (1,2,3) 119,-

3. 250 g Mix grill (vepřové a kuřecí) s rokfórovým přelivem a americkým bramborem (1,2,3) 159,-

4. 150 g Kuřecí nudličky Kung-pao s dušenou rýží (1,6,9) 119,-

5. 400 g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, smažená cibulka (1,2,3) 119,-

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

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

čtvrtek 3. 11.
Polévka 0,33 l Česnečka (3) 39,-

1. 150 g Debrecínský vepřový guláš s kolínky nebo houskovým knedlíkem (1,2,3) 119,-

2. 150 g Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží (1) 119,-

3. 150 g Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem a citrónem (1,2,3,4,5) 125,-

4. 200g sk Pečené kuřecí stehno alá bažant s vařeným bramborem (1) 119,-

5. 400 g Vepřové rizoto s mexickou zeleninou, kyselou okurku, sypané sýrem (2) 119,-

6. 400 g Bramborové škubánky s mákem, cukrem a máslem (1,2) 119,-

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

pátek 4. 11.
Polévka 0,33 l Brokolicový krém (1,2) 39,-

1. 150 g Ďábelský hovězí kotlík s bramboráčky (1,2,3) 129,-

2. 150 g Uzené vepřové na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem (1,2,3) 125,-

3. 150 g Kuřecí roláda se sýrovou nádivkou, bramborová kaše, kyselá okurka (1,2,3) 119,-

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

5. 400 g Penne s kuřecím masem, kari a smetanou, sypané parmazánem (1,2,3) 119,-

6. 120 g Smažený sýr s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (1,2,3) 119,-

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