
 
denní menu od 30.1. do 3.1.2023 

 

Pondělí 
0,33l  Vývar s játrovou rýží a nudlemi – 1,7,9                                                                                          42,- 
140g  Křupavý asijský bůček a smažená rýže s kimchi – 1,7,9                                                           154,- 

140g  Smažené kuřecí kousky v sýrovém těstíčku, bramborová kaše a šopský salát – 1,3,7      152,- 

140g  Pečené kachní stehno, bramborové knedlíky a dušené zelí – 1,7                                          164,- 
 

Úterý 
0,33l  Dýňová polévka s kousky uzeného lososa  a krutony – 1,3,4,7,9                                             42,- 

132g  Frankfurtská hovězí pečeně, rýže/houskové knedlíky – 1,3,7                                                158,- 

140g  Květákové halušky se šalvějovou omáčkou a opečenou pancettou, sýr Gran  
           Moravia – 1,3,7                                                                                                                                152,- 

140g  Hovězí satay na grilu s arašídovou omáčkou a kari rýží – 1,3,5,7                                          168,- 
 

Středa 
0,33l  Pórková krémová s kousky slaniny a krutony – 1,3,7                                                                 42,- 

  2ks  Domácí pita placka s vepřovým ohnivým fajitas, guacamole, rajčata a salát – 1,3,7         158,- 
140g  Moravský vepřový vrabec, opečené bramborové šišky a špenát – 1,3,7                             154,- 

140g  Těstoviny s jemnou paprikovou omáčkou a kuřecím steakem z grilu – 1,3,7                     160,- 
 

Čtvrtek 
0,33l  Hrachová polévka s klobásou a chlebovými krutony – 1,3,7                                                    42,- 

140g  Kuřecí špíz s ananasem a Yakitori omáčkou a jasmínová rýže – 1,3,7                                  155,- 

130g  Hejtmanský vepřový měšec plněný zelím a klobásou, papriková  
           omáčka a rýže/houskové knedlíky – 1,3,7                                                                                  152,- 

130g  Salát s bulgurem a grilovaným halloumi, bylinkový dresing – 1,3,7,9                                   158,- 
 

Pátek 
0,33l  Ovarová polévka s kroupami a bramborami – 1,3,7                                                                  42,- 

140g  Kuřecí kousky s krémovou sýrovou omáčkou, brokolicí a bramborovými noky – 1,3,7  148,-  

150g  Čočka na kyselo, grilovaná domácí klobása, sázené vejce a okurka – 1,3,7                        145,-  
250g  Vepřová medová žebírka z našeho grilu, domácí bageta a salát Coleslaw – 1,3,7            158,- 

 

Stálá obědová nabídka: 

120g  Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka – 1,3,7                       155,- 

100g  Smažený sýr/hermelín, hranolky, tatarská omáčka – 1,3,7                                    155,- 

120g  Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, brambory s máslem, okurka – 1,3,7            155,- 

Doplatek 10,- u změny přílohy na hranolky, americké brambory. 
 

Polední menu se vydává od 11:00 do 14:30. Změna jídel vyhrazena. 
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