19.09.–23.09.2022

POLÉVKA & HLAVNÍ CHOD
A–D 195,- | E 230,-

PONDĚLÍ
Žampionový krém (1,3,7,9)
A) Vepřový krk s tymiánem sous-vide, pečená červená řepa, bramborová kaše (1,3,7)
B) Kuřecí prsa pečená na grilu, pečené zeleninové hranolky, variace listů salátů, marinovaný zázvor,
řasa Wakame, sezam, wasabi majonéza (3,7,11,12) GF
C) Grilovaný steak z hovězího ořechu, pečené neloupané brambory, omáčka z marinovaného zázvoru (12) GF
D) Švestkové kynuté knedlíky, tvaroh, cukr, máslo (1,3,7)
E) Pečený filet z mořského ďasa, rýžové penne, listový špenát, cherry rajčata (4,7,10) GF

ÚTERÝ
Krupicová polévka s vejcem, hovězím masem a zeleninou (1,3,9)
A) Trhané pečené kuřecí maso, nastavovaná bramborová kaše s rozmarýnem, fritovaná cibule (1,3,7)
B) Pečená krůtí prsa plněná listovým špenátem, dušená basmati rýže,
omáčka z kokosového mléka a červeného kari (3,7) GF
C) Vepřová panenka sous-vide, pečené batátové hranolky, jogurtový dip s bylinkami (3,7) GF
D) Pečený sýr Halloumi, cizrnový humus, čerstvé listy barevných salátů s rajčaty,
černými olivami a pečeným bezlepkovým toastem 1,3,7 VG
E) Pečený filet z pražmy královské, pečená středomořská pečená (3,4,7) GF

STŘEDA
Kuřecí polévka s masem, zeleninou a rýžovými nudlemi (9) GF
A) Hovězí líčka sous – vide, omáčka z červeného vína, bramborová kaše (7,12) GF
C) Quesadilla plněná kuřecím masem, jalapenos, ledovým salátem, sýrem a rajčaty, pečené brambory (1,3,7)
B) Grilovaná vepřová panenka s limetkou a koriandrem, jasmínová rýže, sladko-pálivá omáčka (12) GF
D) Vaječná omeleta s rajčaty a sýrem, variace salátových listů s čerstvou zeleninou (3) GF, VG
E) Hovězí ball tip steak pečený na grilu, smažené bramborové plátky, omáčka ze zeleného pepře GF

ČTVRTEK
Dýňový krém (1,3,7)
A) Pečené vepřové ramínko na majoránce, staročeské bramborové knedlíky, bílé zelí dušené (1,3,7)
B) Kuřecí prsa pečená na grilu, tortetellini plněné ricottou a špenátem (1,3,7)
C) Grilovaný hovězí burger v máslové bulce, sýr čedar, majonéza, ledový salát, marinovaná okurka,
rajčata, smažené bramborové hranolky (1,3,7)
D) Sýr tofu pečený na grilu, variace čerstvých salátových listů, ředkvičky, avokádo, pečené toasty,
pošírované vejce, dresink z hrubozrnné hořčice (1,3,7,10) VG
E) Pečený steak z norského lososa, pečená středomořská zelenina (4,9) GF

PÁTEK
Hovězí vývar s masem, zeleninou a tarhoňou (1,3,7,9)
A) Hovězí vařené maso s koprovou omáčkou a zastřeným vejcem, žemlové noky (1,3,7)
B) Pečený mletý řízek, bramborová kaše, nakládaná zelenina (1,3,7)
C) Vepřová panenka pečená na grilu, pečené brambory, variace žlutých a zelených fazolek na slanině (12) GF
D) Smažená kuřecí prsa v křehkém těstíčku, čerstvý zeleninový salát, hořčicovo-medový dresink (1,3,7,10)
E) Hovězí rib eye steak pečený na grilu s karotkovým pyré a pečenou zeleninou GF

DOMÁCÍ LEDOVÝ ČAJ NEBO LIMONÁDA & DEZERTNÍ BUFET
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