Týdenní nabídka od 12. 2. do 16. 2. 2018
Pondělí:
0,25l Špenátový krém (A1,A3,A7) – 25 Kč
130g Burgundská hovězí pečeně, dušená rýže (A1,A9,A12) – 99 Kč
150g Vepřový steak s pepřovou omáčkou a americkým bramborem (A1,A7) – 95 Kč
300g Čočka na kyselo s vejcem a cibulkou (A1,A3) – 85 Kč
350g Penne s toskánským vepřovým ragú (A1,A3,A7) – 89 Kč
150g Vepřová panenka sous-vide s koňakovou omáčkou a šťouchaným bramborem (A7) – 145 Kč
Úterý:
0,25l Kapustová polévka (A1,A3,A7) – 25 Kč
150g Vepřový špíz se slaninou a zeleninou, vařený brambor (A1) - 95 Kč
350g Džuveč z hovězího masa, sypaný sýrem (A1,A7) – 89 Kč
350g Zapečené flíčky s uzeným masem, kyselá okurka (A1,A3,A7) – 85 Kč
150g Kuřecí stripsy se šťouchaným bramborem, kardinálská omáčka (A1,A3,A7) – 95 Kč
Výhodné menu: Zapečené flíčky a polévka nebo nápoj Grapos 0,2l – 95 Kč
180g Kuřecí prsíčko sous-vide s grilovanou kořenovou zeleninou a jasmínovou rýží (A1,A7) - 145 Kč
Středa:
0,25l Hovězí vývar s celestinskými nudlemi (A1,A3,A7,A9) – 25 Kč
150g Smažený karbanátek, vařený brambor, kyselá okurka (A1,A3,A7) – 89 Kč
200g Anglická vepřová játra, pečený brambor, domácí tatarská omáčka (A1,A7,A10,A13) – 89 Kč
130g Kuřecí karí se zelenými fazolkami, bylinkový rýže (A1,A6,A7) – 89 Kč
350g Cizrna na paprice se zeleninovým bulgurem (A1,A7) – 85 Kč
130g Kuřecí burger s kozím sýrem a pečenou červenou řepou, domácí bramborové chipsy (A1,A3,A7) - 145 Kč
Čtvrtek:
0,25l Zelňačka s klobásou (A1,A7) – 25 Kč
130g Karlovarský guláš, houskový knedlík (A1,A3,A7) - 95 Kč
350g Lasagne s kuřecím masem a špenátem (A1,A3,A7) – 95 Kč
130g Kuřecí směs s černou houbou, dušená rýže (A1,A6) - 89 Kč
300g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (A1,A3,A7) – 85 Kč
Výhodné menu: Dukátové buchtičky a polévka nebo nápoj Grapos 0,2l – 95 Kč
150g Grilovaný tuňák s wasabi kaší a teriyaki omáčkou (A4,A6,A11,A12) - 145 Kč
Pátek:
0,25l Bramborová polévka (A1,A7,A9) – 25 Kč
150g Moravský vrabec se zelím, houskový knedlík (A1,A3,A7) - 89 Kč
150g Kuřecí steak, pyré z kořenové zeleniny, pečený brambor (A1,A7,A9) - 95 Kč
350g Fusilli s pancettou, žampiony a smetanou (A1,A3,A7) - 89 Kč
200g Smažený květák s vařeným bramborem, tatarská omáčka (A1,A3,A7,A10) – 89 Kč
150g Vepřová líčka s máslovou kaší (A1,A3,A4,A7,A12) – 145 Kč
Tabulka alergenu je k dispozici u obsluhy jídelny.

Chceme, aby se z Vaší jídelny stala Vaše oblíbená restaurace!

Stravování pro Vás zajišťuje společnost Cook for life, s. r. o.
www.cookforlife.cz

