
Týdenní menu 10.5. - 15.5.2021

Pondělí 10.5.
Polévka 0,2l Italská minestrone s mušličkami (1,3,9)
Hl. jídlo 1 150g Hovězí loupaná plec po bratislavsku, h. knedlík (1,3,7,9,10)

2 150g Smažený holandský řízek s goudou, šťouch. Brambory (1,3,7)
3 150g Kuřecí křidélka ,,Sweet and chilli" se salátkem Coleslaw a bagetkou (1,3,9)

Úterý 11.5.
Polévka 0,2l Drůbeží vývar s drůbky a kořen. Zeleninou (1,3,9)
Hl. jídlo 1 150g Pomalu pečený vepř. bůček s kysaným zelím a bramborem (1)

2 150g Hovězí roštěná na hříbkách, rýže (1,7)
3 150g Farfalle s kuřecím masem, brokolicí, smetanou a sýrem (1,3,7)

Středa 12.5.
Polévka 0,2l Zelňačka se žampiony a klobásou (1,7)
Hl. jídlo 1 150g Vepřové ostré nudličky ,,Katův šleh", bramboráčky (1,3)

2 150g Vepřová plec na kmíně, h. knedlík (1,3)
3 150g Chřestový Quiche s vejci, sýrem a bramborem, salát (3,7)

Čtvrtek 13.5.
Polévka 0,2l Hovězí vývar s masem a rýží (1,7,9)
Hl. jídlo 1 150g Pečená krkovička, šťouchaný brambor, kukuřičný klas (1)

2 150g Kentucky Burger s křupavým kuřetem, led. salátem a nachos (1,7)
3 150g Hovězí nudličky s cukrovým hráškem, kari rýže (1,7,)

Pátek 14.5.
Polévka 0,2l Dršťková (1)
Hl. jídlo 1 150g Grilované bavorské klobásy s naším bramborovým salátem (1,9,10)

2 150g Steak z vepř. pečeně zapečený sýrem a šunkou, brambory (1,7)
3 150g Sladký bulgur s banánem, cukrem a karamelem (1,7)

Sobota 15.5.
Polévka 0,2l Uzená polévka s kroupami (1,9)
Hl. jídlo 1 150g Pražská šunka s pečeným jablkem, jarním salátem a křenovou šlehačkou (7)

2 150g Rakouské špetzle se smetanou, kuřecím masem a cheddarem (1,3,7)

Objednávky na telefonním čísle: 777 643 039   možné již od 8:00 hod
Rozvoz a okénkový výdej:                         Po až So 10 - 16 hod
                                                             Ne            zavřeno

Jídlo do našich zatavovaných misek - cena 85 Kč
- obal před ohřátím v mikrovlnné troubě propíchněte!
- misky jsou vyrobeny z plastu, tudíž recyklovatelné!


