Polední menu – 23.9.2019
Polévky
Soups
Kuřecí vývar se zeleninou (9)
Chicken broth with vegetable
Čočková polévka s párkem (1)
Lentil soup with sausages

30,- Kč
30,- Kč

Hlavní chody
Main courses
130g Kachní roláda s červeným zelím a karlovarskými knedlíky (1,3,7)
Duck roll with red cabbage and bread dumplings
130g Steak z krkovice se slaninou, volským okem a hranolky (3)
Pork neck steak with bacon, fried egg and french fries
250g Penne s krůtím masem, špenátem a parmazánem (1,3,7)
Penne with turkey, spinach and parmesan

115,- Kč
119,- Kč
119,- Kč

Speciální nabídka
Special offer
Menu 1

150,- Kč

– Kuřecí vývar / Chicken broth
– Kachní roláda se zelím a knedlíky / Turkey roll with cabbage and dumplings
– Čokoládový muffin / Chocolate muffin

Menu 2

160,- Kč

– Čočková polévka / Lentil soup
– Steak z krkovice se slaninou a volským okem / Pork neck steak with bacon
– Čokoládový muffin / Chocolate muffin

Dezerty
Desserts
Dezert dle denní nabídky
Dessert of the day

30,- Kč

Domácí limonáda (pomerančová, citronáda, grenadina)
20,-Kč

Polední menu – 24.9.2019
Polévky
Soups
Hovězí vývar se smaženým hráškem (1,9)
Beef broth with fried peas
Pórková polévka s vejci (1,3,7)
Leek soup with eggs

30,- Kč
30,- Kč

Hlavní chody
Main courses
130g Smažený hermelín s bramborami a tatarskou omáčkou (1,3,7)
115,- Kč
Fried „Hermelín“ cheese with boiled potatoes and mayonnaise with pickles
130g Hovězí svíčková na smetaně s houskovými knedlíky (1,3,7)
119,- Kč
Roasted beef with creamy vegetable sauce and bread dumplings
250g Lasagne Bolognese (1,3,7)
119,- Kč
Lasagne Bolognese

Speciální nabídka
Special offer
Menu 1

150,- Kč

– Hovězí vývar / Beef broth
– Smažený hermelín s bramborami / Fried cheese with boiled potatoes
– Borůvkový koláč / Blueberry cake

Menu 2

160,- Kč

– Pórková s vejci / Leek soup with eggs
– Svíčková na smetaně / Roasted beef with creeamy vegetable sauce
– Borůvkový koláč / Blueberry cake

Dezerty
Desserts
Dezert dle denní nabídky
Dessert of the day

30,- Kč

Domácí limonáda (pomerančová, citronáda, grenadina)
20,-Kč

Polední menu – 25.9.2019
Polévky
Soups
Brokolicový krém (1,7)
Creamy broccoli soup
Hrachová polévka s klobásou (1)
Peas soup with sausages

30,- Kč
30,- Kč

Hlavní chody
Main courses
130g Smažené řízečky z vepřové panenky, šťouchané brambory (1,3)
Pork tenderloin schnitzels with mashed potatoes
130g Znojemská hovězí pečeně s rýží (1,3)
Roasted beef with gherkin sauce and rice
250g Fusilli quattro formaggi (1,3,7)
Fusilli quattro formaggi

115,- Kč
119,- Kč
119,- Kč

Speciální nabídka
Special offer
Menu 1

150,- Kč

– Brokolicový krém / Creamy broccoli soup
– Řízečky z vepřové panenky / Pork tenderloin schnitzels
– Jablečný závin / Apple strudel

Menu 2

160,- Kč

– Hrachová polévka / Peas soup
– Znojemská pečeně s rýží / Roasted beef with gherkin sauce and rice
– Jablečný závin / Apple strudel

Dezerty
Desserts
Dezert dle denní nabídky
Dessert of the day

30,- Kč

Domácí limonáda (pomerančová, citronáda, grenadina)
20,-Kč

Polední menu – 26.9.2019
Polévky
Soups
Slepičí vývar s nudlemi (1,3,9)
Chicken broth with noodles
Bramboračka (1,9)
Potato soup

30,- Kč
30,- Kč

Hlavní chody
Main courses
130g Segedínksý guláš s houskovými knedlíky (1,3,7)
115,- Kč
Pork goulash with cabbage and bread dumplings
130g Tortilla s kuřecím masem a zeleninou, salsa, zakysaná smetana (1,7) 119,- Kč
Tortilla with chicken and vegetable, salsa, sour cream
250g Spaghetti s rajčaty, česnekem, kapary a parmazánem (1,3,7)
119,- Kč
Spaghetti with tomatoes, garlic, capers and parmesan

Speciální nabídka
Special offer
Menu 1

150,- Kč

– Slepičí vývar / Chicken broth
– Segedínský guláš s knedlíky / Pork goulash with cabbage and dumplings
– Tiramisu / Tiramisu

Menu 2

160,- Kč

– Bramboračka / Potato soup
– Tortilla s kuřecím masem a zeleninou / Tortilla with chicken and vegetable
– Tiramisu / Tiramisu

Dezerty
Desserts
Dezert dle denní nabídky
Dessert of the day

30,- Kč

Domácí limonáda (pomerančová, citronáda, grenadina)
20,-Kč

Polední menu – 27.9.2019
Polévky
Soups
Hovězí vývar se smaženým hráškem (1,9)
Beef broth with fried peas
Dršťková polévka z hlívy ústřičné (1)
Oyster mushroom soup

30,- Kč
30,- Kč

Hlavní chody
Main courses
130g Kuskus s krůtím masem a zeleninou (1)
115,- Kč
Cous-cous with turkey and vegetable
130g Hovězí líčka na červeném víně s bramborovou kaší (1,7,9)
119,- Kč
Beef cheeks with red wine sauce and potato puree
130g Medailonky z vepřové panenky, fazolové lusky a opečené brambory 129,- Kč
Pork tenderloin medalions with green beans and roasted potatoes

Speciální nabídka
Special offer
Menu 1

150,- Kč

– Hovězí vývar / Beef broth
– Kuskus s krůtím masem a zeleninou / Cous-cous with turkey and vegetable
– Chocomousse / Chocomousse

Menu 2

160,- Kč

– Dršťková z hlívy ústřičné / Oyster mushroom soup
– Hovězí líčka na červeném víně / Beef cheeks with red wine sauce
– Chocomousse / Chocomousse

Dezerty
Desserts
Dezert dle denní nabídky
Dessert of the day

30,- Kč

Domácí limonáda (pomerančová, citronáda, grenadina)
20,-Kč

