
Přejeme Vám

"Dobrou chuť"
Pondělí  29.5. Úterý  30.5. Středa   31.5. Čtvrtek  1.6. Pátek  2.6.

Polévka……..33 Kč

Krémová kuřecí 

polévka s 

rucolou,masem a 

česnekem

Hrachová polévka s 

párkem

Porková polévka s 

bramborem,vejci a 

smetanou

Zelná polévka s 

klobásou a  

bramborem

Hovězí vývar s masem 

a zeleninou,praženou 

krupičkou a vejci

Denní Menu..109 Kč + 

polévka + nápoj  

170g Pečený 

Moravský vrabec z 

vepřové plece, 

červené zelí s 

jablky,bramborové 

špalíky

Francouzské hovězí 

řízečky prokládané 

ementálským 

sýrem, jemná 

bramborová kaše, 

pažítkový dip

Katův šleh s 

čerstvou 

zeleninou,chilli 

papričkami a 

dušenou rýží 

parboiled

Smažené kuřecí   

řízečky,vařený ranní 

brambůrek maštěný 

máslem,mrkvový 

salát s ananasem

Čočka na kyselo, 

grilovaná 

klobása,znojemská 

okuka,maštěné 

cibulkou

Denní Menu..109 Kč + 

polévka + nápoj  

Šunkofleky s 

uzeným 

masem,hráškem, 

vejci a smetanou,  

rajčatový salát

170g Rolované krůtí 

stehno na 

pepři,nglické slanině 

a rozmarýnu,dušená 

rýže Parboilad

Brněnská vepřová 

kapsa,plněná 

vejci,hráškem,šunkou 

a sýrem,šťouchaný 

brambor,cizrnový salát

Segedinský gulaš 

Speciál zjemněný 

smetanou, houskový 

knedlík

Miska z Italského rizota s 

liškami z kulatozrnné 

rýže,cibulkou,pancettou a 

bílým vínem, zapékané v 

toubě parmezán,rucolla 

se cherry rajčaty a sýru 

Denní Menu..119 Kč + 

polévka + nápoj

Krútí steak na 

bylinkovém másle, 

lyonské grilované 

brambůrky se 

slaninou a cibulí, 

malý šopský salát

Irský hovězí Chuck 

Roll na červeném 

víně se sušenými 

švestky, 

bramborové krokety 

(bramborová kaše)

Kuřecí prsíčka s 

karotkou,plátky 

česneku, 

muškátový 

oříšek,cuketové 

placičky

Biftečky z vepřové 

panenky,jemná 

omáčka z hříbků a 

smetany,pečené 

brambory,polníček s 

rucolou a kapií 

(dušená rýže 

basmati)

Svíčková na 

smetaně,hovězí 

špikovaná 

kýta,domácí 

karlovarský 

knedlík,  

brusinkový terč

Vegetarián..109 Kč + 

polévka + nápoj

Sedlčanský Pepe na 

grilu,zeleninový 

salát,mačkaný 

brambor,jarní dip ze 

zakysané smetany

Zapečené těstoviny 

brokolicí,porkem, 

mrkví a fazolovými 

lusky,zalité smetanou 

a sýrem

Katův šleh se sojovým 

masem, čerstvou 

zeleninou,chilli 

papričkami a dušenou 

rýží parboiled

Smažená sýrová jehla 

(eidam,hermelín) 

vařený brambor, 

tatarská omáčka

Miska Italské rizoto s 

liškami z kulatozrnné 

rýže,cibulkou,tofú a bílým 

vínem, zapékané v 

toubě,rucolla se cherry 

rajčaty a Pecorínem

Zeleninové 

saláty.....109 Kč + 

polévka + nápoj

Salát Ceasar dle vlastní 

receptůry s kuřecím 

masem,krutony a 

dresingem z olivovýho 

oleje,ančoviček,hořčice, 

česnekem a parmezánem

Salát z čevené čočky se 

cherry rajčátky, medové 

jarní cibulky, ledového 

salátu a strouhaným 

balkánským sýrem

Salát z čerstvé 

zeleniny,rucoli a 

červené cibulky,plátky 

uzeneho 

lososa,medovo-

hořčičný dip

Zeleninový salát se 

strouhanou 

karotkou,kukuřicí, 

grilované nudličky z 

vepřové kotlety, americký 

dresing

Salát z čerstvé 

zeleniny,rajčaty,papriko

u a okurkou,hovězími 

nudličkami a 

nakládaným 

balkánským sýrem, 

toast chléb

zapékaný karamelouvou cibulkou,slaninou a sýrem,grilované brambůrky se  
Smetanou a bylinkami,hovězí vývar,0,33pepsi cola a to za vše za skvělou cenu 129  Kč !!! 
       Akci prosím volejte nejpozději ve čtvrtek 1.6.23. do 18 hod.na telefoním čisle 736 22 86 22

Jídelní lístek  

Vážený zákaznici AKCE!! Pátek 2.6.250g Čtvrtkilový Steak z vepřové krkovice


