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26.7. – 1.8. 2021
Každý den od 1100 do 1600 hodin nebo do vyprodání
POLEDNÍ MENU: POLÉVKA + HLAVNÍ JÍDLO, krabičky – bez změny polévky ...................... 145 Kč
Pondělí 26.7. Polévka květáková
Pečená vepřová krkovice na medu s jablky
Smažený vepřový řízek (kotleta), vařené brambory
Úterý 27.7. Polévka hovězí vývar, maso nudle zelenina
Pražská hovězí pečeně, vařená rýže
Smažená vepřový řízek (kotleta), mačkané brambory
Středa 28.7. Polévka Franktfurtská
Plněná vepřová kotleta, špenát, slanina, štouchané brambory
Smažený vepřový řízek (kotleta), mačkané brambory
Čtvrtek 29.7. Polévka uzená s kroupami, zelenina
Špekové knedlíky, zelí, cibulka
Smažený vepřový řízek (kotleta), mačkané brambory
Pátek 30.7. Polévka mrkvový krém
Grilované kuřecí stehno, rajčatová salsa, petrželové brambory
Smažený vepřový řízek (kotleta), mačkané brambory
Sobota 31.7. Polévka cibulačka
Smažený vepřový řízek, mačkané brambory
Neděle 1.8. Polévka hovězí vývar, maso, nudle, zelenina
Vepřový steak na pepři, hranolky, tatarská omáčka

Polední – večerní – víkendová nabídka
POLÉVKY
Polévka z denního menu................................................................................................................... 48 Kč
Česnečka, cibulačka, hovězí vývar .................................................................................................. 48 Kč
Gulášová (pikantní vývarová polévka, hovězí maso, brambory, rajčata, paprika) ............................. 65 Kč
HLAVNÍ JÍDLA:
Hlavní jídlo z denního menu .......................................................................................................... 145 Kč
200g Pečené vepřové koleno, bramborové knedlíky, zelí ............................................................... 195 Kč
200g Cmunda po Kaplicku (uzené maso, zelí ) ............................................................................... 195 Kč
200g Pečená vepřová žebírka na medu, salát coleslaw ................................................................. 265 Kč
450g Halušky s uzeným masem, zelí ............................................…………………………….………155 Kč
450g Halušky s brynzou a opečenou slaninou ................................................................................ 155 Kč
150g Krůtí prsa na grilu, chřest, rajčátka, grilované brambory ...................................................... 185 Kč
200g Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka ............................................................ 185 Kč
3 ks Kynuté borůvkové knedlíky, tvaroh, cukr, máslo ..................................................................... 155 Kč
BURGER z hovězího masa – čedar, slanina, rajče, salát, dresing, hranolky, tatarská omáčka ...... 275 Kč
BURGER z hovězího masa – čedar, slanina, rajče, salát, dresing ................................................. 195 Kč
Cena jídla obsahuje DPH, krabičky
Přijímáme platební karty, stravenky Ticket Restaurant, Chéque Déjeuner, Ticket Restaurant Card a Sodexo

Objednávky přijímáme každý den: 9:00 – 18:30 hod.
Veselé okýnko - výdej jídla a piva s sebou: 11:00 – 19:00 hod.

