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MENU
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ZMĚNA VYHRAZENA

ČTVRTEK 05.9. 

POLÉVKA:

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

HLAVNÍ JÍDLA:

Čevabčiči s opečenými brambůrkami ,cibulkou a hořčicí

Uzená krkovička s domácím bramborový knedlíčkem a listovým špenátem

Tvarohové ovocné knedlíčky sypané strouhaným tvarohem přelité máslíčkem

Masové rizoto s hráškem a mrkví, sypané sýrem

Ledový salátek s cherry rajčátky a grilovanou vepřovou panenkou

 

NĚCO SLADEKÉHO:

Banán s domácí šlehačkou přelitý čokoládou

 

 

 PÁTEK 06.9.

POLÉVKA:

Frankfurtská s uzeninou

HLAVNÍ JÍDLA:

Smažený vepřový řízek na domácím sádle s pažitkovými bramborami a okurkou

Hovězí gulášek na černém pivu s karlovarským knedlíčkem

Boloňské špagety sypané sýrem

Zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa

Kuřecí nudličky s cuketou a žampiony podávaná s rýží

Francouzská kachní roláda se šťouchanými brambůrkami se slaninou

Zeleninový salátek s pikantními kuřecími paličkami 

Variace listových salátků s uzeným lososem a limetkovým dipem

NĚCO SLADEKÉHO:

Banán s domácí šlehačkou přelitý čokoládou

VEČERNÍ SPECIALITA:

Grilovaná kuřecí křidélka s BBQ omáčkou a pečivem
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ZMĚNA VYHRAZENA

SOBOTA 07.9. 

POLÉVKA:

Gulášová

HLAVNÍ JÍDLA:

Svíčková na smetaně s domácím houskovým knedlíkem a brusinkovým terčem

Krůtí medailonky s grilovanými fazolkami  a hranolky

Pečené  kuřecí stehýnko na másle s pažitkovými bramborami

Hovězí hamburger v sezamové housce s čerstvou zeleninou a dresingem, hranolky

Penne s vepřovou panenkou, sušenými rajčátky a rukolou, sypané parmazánem

Grilovaný losos na bylinkách s gratinovanými bramborami

Zeleninový salát s kuřecími kousky a bylinkovým dresingem

Ledový salát s cherry rajčátky, ředkvičkou a mozzarelou

NĚCO SLADEKÉHO:

Palačinka s banánem a domácí šlehačkou

VEČERNÍ SPECIALITA:

Tatarský biftek s topinkami a česnekem

 

 

 

NEDĚLE 08.9.

POLÉVKA:

Bramborová s houbami

HLAVNÍ JÍDLA:

Pomalu pečené kachní stehýnko s bramborovým knedlíkem a červené zelí

Vepřová krkovička na červeném pepři s pečenými brambůrkami ve slupce se slaninou a

červenou cibulkou

Hovězí ragú na kořenové zelenině s opečenými brambůrkami ve slupce

Špagety s kuřecím masem žampiony ve smetanové omáčce sypané parmazánem

Bramborové šišky s uzeným masem a listovým špenátkem

Smažený květák a pažitkovými bramborami a domácí tatarskou omáčkou

Zeleninový salátek se smaženými mozzarelovými tyčinkami

Řecký zeleninový salát s balkánským sýrem a olivami

NĚCO SLADEKÉHO:

Palačinka s banánem a domácí šlehačkou

 

 


