ROZVOZOVÉ MENU 23-29/3
PONDĚLÍ 23/3
-

Čočková polévka s uzeninou /1,12/
Hovězí vývar s masem a nudlemi /1,3,9/
150gr Hovězí na smetaně s houskovým knedlíkem a brusinkami /1,3,7,9,12/
150gr Krůtí medailonky na houbách s dušenou rýží /1,7/
200gr Těstoviny penne se sušenými rajčaty a listovým špenátem /1,3,7,12/
250gr Buchtičky s vanilkovým krémem /1,3,7/

35,-Kč
35,-Kč
119,-Kč
129,-Kč
129,-Kč
89,-Kč

Úterý 24/3
-

Frankfurtská polévka s párkem a bramborami /1,7/
Slepičí vývar s rýží a hráškem /9/
150gr Vepřová krkovice po selsku s bílým zelím a bramborovým knedlíkem /1,3,7,9,12/
120gr Smažený sýr s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou /1,3,7/
150gr Telecí ragú na bílém víně s dušenou rýží /1,9,12/
250gr Naše bramborové šišky s mákem, cukrem a máslem /1,3,7/

35,-Kč
35,-Kč
119,-Kč
129,-Kč
129,-Kč
99,-Kč

Středa 25/3
-

Zelná polévka s klobásou /1,9,12/
Hovězí polévka s krupicí a vejcem /1,3,7,9/
150gr Znojemský guláš s houskovým knedlíkem /1,3,7,9,12/
220gr Pečené kuřecí stehno na bylinkách s bramborovou kaší /7/
250gr Čočka na kyselo se sázeným vejcem a kyselou okurkou /1,3,12/
4ks Palačinky s tvarohem a čokoládovou polevou a banánem /1,3,7/

35,-Kč
35,-Kč
119,-Kč
129,-Kč
119,-Kč
99,-Kč

Čtvrtek 26/3
-

Tradiční bramboračka s houbami /1,7,9/
Ovarová polévka s kroupami a masem /1,9/
150gr Zabijačkový guláš s pečivem /1/
150gr Hovězí Štěpánská pečeně s dušenou rýží /1/
250gr Kuskus s grilovanou zeleninou a restovaným sýrem Halloumi /1,7/
3ks Kynuté ovocné knedlíky se smetanovým zákysem /1,3,7/

35,-Kč
35,-Kč
109,-Kč
119,-Kč
129,-Kč
109,-Kč

Pátek 27/3
-

Tradiční Boršč /1,7,9,12/
Hovězí vývar s kořenovou zeleninou a celestinskými nudlemi /1,3,7,9/
150gr Smažený karbanátek s bramborovou kaší a kyselou okurkou /1,3,7,12/
150gr Kuřecí nudličky se zeleninou, chilli a dušenou rýží /6/
200grRestované fazolové lusky se smetanou, sázeným vejcem a vařeným bramborem /1,7/
200gr Krupicová kaše s máslem posypaný kakaem /1,7/

35,-Kč
35,-Kč
119,-Kč
119,-Kč
119,-Kč
79,-Kč

Sobota 28/3
-

Kulajda /1,3,7,12/
Zeleninový vývar s rýží a kořenovou zeleninou /9/
150gr Španělský ptáček s houskovým knedlíkem /1,3,7,9,10,12/
150grPečené krůtí prso s máslovým hráškem a pečenými bramborami /7/
200gr Smažené žampiony v trojobalu s vařeným bramborem a tatarkou /1,3,7/
250gr Pečená jablečná žemlovka s rozinkami a ořechy /1,3,7,8/

35,-Kč
35,-Kč
129,-Kč
129,-Kč
119,-Kč
89,-Kč

Neděle 29/3
-

Žampionový krém s krutony /1,3,7/
Slepičí vývar s kořenovou zeleninou, masem a nudlemi /1,3,7,9/
150gr Smažené kuřecí prso plněné šunkou a sýrem s bramborovou kaší /1,3,7/
150gr Hovězí Stroganoff s dušenou rýží /8,9/
250gr Bramborové placky pečené na sádle se zelím a smaženou cibulkou /1,3,7,12/
250gr Trhanec s malinovou omáčkou a ořechy /1,3,7,8/

35,-Kč
35,-Kč
129,-Kč
129,-Kč
109,-Kč
89,-Kč

