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Týdenní nabídka od 2. 8. do 6. 8. 2021 

 
Pondělí: 

0,25l Cibulová polévka s vejcem (A3) – 25 Kč  
150g Vepřová plec na kmíně, vařený brambor (A1,A7) – 99 Kč  

380g Zapečené selské brambory s žampióny a kuřecím masem (A1,A3,A7) – 99 Kč  
150g Kuřecí kousky v bazalkové omáčce se smetanou, dušená rýže (A1,A7) – 110 Kč  

150g Karlovarský guláš, karlovarský knedlík (A1,A3,A7) – 125 Kč  
 

Úterý: 
0,25l Smetanový krém s cuketou a oreganem (A1,A7) – 25 Kč  

150g Bratislavská vepřová kýta, houskový knedlík (A1,A3,A7) – 99 Kč  
380g Šunkofleky s uzeným masem a kyselou okurkou (A1,A3,A7) – 99 Kč  

350g Selský zeleninový salát s anglickou slaninou, kuřecími játry a krutóny, dresink (A1,A3,A7) – 110 Kč  
180g Vepřová krkovice v rumovém koření, opečený brambor, sýrový dip (A1,A3,A7) – 125 Kč  

 

Středa: 
0,25l Slepičí vývar se zeleninou, masem a nudlemi (A1,A3,A9) – 25 Kč  

350g Špekový knedlík s červeným zelím a vídeňskou cibulkou (A1,A3,A7) – 99 Kč  
150g Smažený holandský řízek, bramborová kaše (A1,A3,A7) – 99 Kč  

200g Grilovaný lilek s vinnou redukcí, rukolou a parmezánem, pečený brambor (A7) – 110 Kč  
150g Asijská pánev Wok z kuřecího masa, jasmínová rýže (A4,A6,A11) – 125 Kč  

 

Čtvrtek: 
0,25l Bílá fazolová polévka s párkem a smetanou (A1,A7) – 25 Kč  

150g Drůbeží játra na slanině, dušená rýže (A1,A7) – 99 Kč  
300g Plněné jahodové knedlíky s tvarohem, máslem a cukrem (A1,A3,A7) – 99 Kč  

120g Smažené rybí filé s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (A1,A3,A4,A7,A10) – 110 Kč  
150g Vepřový kotlet, omáčka z lišek a hlívy ústřičné, pečený brambor (A1,A7) – 125 Kč 

 

Pátek: 
0,25l Kapustová polévka s uzeninou (A1,A7) – 25 Kč  

350g Kuřecí rizoto se zeleninou, sýrem a okurkou (A7) – 99 Kč  
150g Vepřová pečeně na zázvoru, bramborový knedlík (A1,A3,A7) – 99 Kč  

350g Špagety přelité hříbkovou omáčkou s pancettou a parmezánem (A1,A3,A7) – 110 Kč  
150g Kuřecí závitek s kozím sýrem, salátek z červené řepy, hranolky (A1,A7) – 125 Kč  

 
  

Tabulka alergenu je k dispozici u obsluhy jídelny. 

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


