
 

 

 
  POLEDNÍ  MENU 

Od 22.5. do 26.5. 2023 
 

Pondělí:        Polévka: uzená s kroupami (1,9)  
120,-             1. maďarský vepřový perkelt, bulgur (1,7)  
120,-             2. uzené koleno, chléb, hořčice, křen, okurek (1,3,7,10) 
120,-             3. pizza Napoli (1,7) 
130,-             4. bramborový placek s masovo zeleninovou směsí, sypaný sýrem (1,3,7,9) 
140,-             5. halušky s brynzou a vypečenou slaninou (1,3,7) 
140,-             6. smažený řízek z vepřové játry, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7) 
 
 
Úterý:        Polévka: gulášová (1,9)  
120,-             1. buchtičky s krémem (1,3,7) 
120,-             2. polské golubce, vařené brambory (1,3,7,9) 
120,-             3. krůtí nudličky na zelenině, rýžové nudle (1,6,9) 
130,-             4. pečené kachní stehno po myslivecku, bramborový knedlík (1,3,7,9,12) 
140,-             5. halušky s brynzou a vypečenou slaninou (1,3,7) 
140,-             6. smažený řízek z vepřové játry, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7) 
 
 
Středa:       Polévka: bramborová  (1,9) 
120,-             1. hovězí guláš, houskový knedlík (1,3,7,9) 
120,-             2. vesnické rizoto, strouhaný sýr, okurek  (1,3,7,9) 
120,-             3. pečená jitrnice, vařené brambory (1,7) 
130,-             4. burger s trhaným masem, salát coleslaw (1,3,7,9,10) 
140,-             5. halušky s brynzou a vypečenou slaninou (1,3,7) 
140,-             6. smažený řízek z vepřové játry, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7) 
 
 
Čtvrtek:      Polévka: zeleninová s černou čočkou (1,7,9) 
120,-             1. přírodní vepřový řízek, tarhoňa, červená řepa (1,3,7,9) 
120,-             2. zapečené brambory se šunkou, brokolici a sýrem  (1,3,7,9) 
120,-             3. masové pelmeně přelévané máslem a zakysanou smetanou (1,7) 
130,-             4. sekaný řízek plněný sýrem a zeleninou, bramborová kaše, 
                         salát z červené řepy (1,3,7,9) 
140,-             5. halušky s brynzou a vypečenou slaninou (1,3,7) 
140,-             6. smažený řízek z vepřové játry, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7) 
 
 
Pátek:      Polévka: italská (1,3,7,9) 
120,-             1. smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot (1,3,4,7) 
120,-             2. bůčková roláda, šťouchaný brambor s cibulkou, zeleninový salát (1,9) 
120,-             3. křupavá kuřecí křidélka, hranolky, salát coleslaw (3,6,7,9,10) 
130,-             4. dančí guláš, karlovarský knedlík (1,3,7,9) 
140,-             5. halušky s brynzou a vypečenou slaninou (1,3,7) 
140,-             6. smažený řízek z vepřové játry, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7) 
 
Čísla v závorkách, jsou čísla alergenů.  
Seznam alergenů je k nahlédnutí v kuchyni, nebo na internetu. 
T.č.: 736 626 904 


