Týdenní nabídka od 11. 6. do 15. 6. 2018
Pondělí:
0,25l Dýňový krém (A1,A7) – 25 Kč
130g Debrecínský guláš s houskovým knedlíkem (A1,A3,A7) – 89 Kč
130g Chilli con carne s pečenou bramborou ve slupce a zakysanou smetanou (A7,A9,A12) – 95 Kč
350g Penne all' arrabiatta s tomaty a sýrem (A1,A3,A7) – 85 Kč
130g Kuřecí nudličky na červeném kari, dušená rýže (A6,A7) – 95 Kč
150g Kachní prsa sous-vide s brusinkami a bramborovým gratinem (A1,A7) – 155 Kč
Úterý:
0,25l Boršč (A1,A7,A9) – 25 Kč
150g Vepřový řízek z krkovičky, citron, pažitkový brambor (A1,A3,A7) – 95 Kč
250g Kuřecí stehno à la bažant, dušená rýže (A1) – 95 Kč
350g Tyrolské špecle se špenátem, pančetou a cibulkou (A1,A3,A7) – 89 Kč
350g Fazolový kotlík s vepřovým masem, jarní cibulkou a rozpečeným chlebem (A1,A3,A7) – 89 Kč
Výhodné menu: Fazolový kotlík a polévka nebo nápoj Grapos 0,2 l – 99 Kč
400g Marinovaná žebra BBQ , bageta, crudité (A7) – 145 Kč
Středa:
0,25l Hovězí vývar se smaženým hráškem (A1,A3,A7,A9) – 25 Kč
150g Sekaná svíčková pečeně, houskový knedlík (A1,A3,A7,A9) – 95 Kč
150g Kuřecí steak s rozmarýnovou omáčkou, domácí americký brambor (A1) – 95 Kč
380g Fusilli s vepřovým masem, česnekem a sušenými rajčaty, sýr (A1,A3,A7) – 89 Kč
350g Zeleninová musaka (A1,A3,A7) – 89 Kč
130g Hovězí burger s česnekovou majonézou aioli, sýrem, karamelizovanou cibulkou ve tmavé bulce, naše
hranolky (A1,A3,A7) – 145Kč
Čtvrtek:
0,25l Gulášová polévka (A1) – 25 Kč
130g Hovězí Stroganoff, dušená rýže (A1,A7) – 99 Kč
130g Pikantní kuřecí směs s pórkem, domácí bramborák (A1,A3,A6,A7) – 95 Kč
380g Řecký salát s balkánským sýrem (A7) – 90 Kč
380g Kynuté knedlíky s jahodami, máslem a cukrem (A1,A3,A7) – 89 Kč
Výhodné menu: Kynuté knedlíky a polévka nebo nápoj Grapos 0,2l – 99 Kč
200g Kuřecí špízy se satay omáčkou a jasmínovou rýží (A1,A6,A7,A8) – 135 Kč
Pátek:
0,25l Francouzská cibulačka se sýrem (A1,A7) – 25 Kč
350g Boloňské špagety (A1,A3,A7,A9) – 95 Kč
300g Špekový knedlík se zelím, smažená cibulka (A1,A3,A7) – 95 Kč
200g Smažené žampiony s domácí tatarkou, vařený brambor (A1,A3,A7,A10) – 89 Kč
350g Francouzské brambory s uzeným masem, okurka (A3,A7) – 89 Kč
200g Hovězí Flank steak sous-vide, lanýžová omáčka, kořenová zelenina, pečené grenaille (A7) – 155 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

