
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK – prodej z výdejového okénka  

ROZVOZ po TRHOVÉ KAMENICI do 10:45h a po 13.h i po okolí  

TÝDEN od 24. května do 28. května 2021 

PONDĚLÍ:  

POLÉVKA: UZENÁ s rýží   20,- 
1. Křenová omáčka s uzeným masem a domácím houskovým knedlíkem                      90,- 

2. Sekaná pečeně s bramborovou kaší a kyselou okurkou                                                 90,- 

3. Kuřecí prsa na žampionech a česneku, hranolky, tatarská omáčka, zelen. salát      110,- 

4. Srbská pečeně, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát                                      110,- 

ÚTERÝ:  

POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s nudlemi   20,- 
1. Kuře se smetanovo hořčičnou omáčkou, opečené brambory                                    90,- 

2. Vepřový guláš, domácí houskové knedlíky                                                                    90,- 

3. Přírodní pečeně ve vlastní šťávě, sázené vejce, hranolky, tatarka, zelen. salát      110,- 

4. Jemně pikantní masová směs v bramborákové kapse, zeleninový salát                  110,- 

STŘEDA: 

POLÉVKA: Naše GULÁŠOVKA   20,-     samostatně   35,- 
1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, špenát se smetanou a česnekem           90,- 

2. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem                                                                  80,- 

3. Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka                                          80,-                                          

4. Kuřecí směs se zeleninou, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát                110,- 

 

ČTVRTEK: 

POLÉVKA: MASOVÝ VÝVAR s krupicovými noky   20,- 
1. Hovězí svíčková na smetaně, domácí houskové knedlíky, brusinky                         100,- 

2. Kuřecí rarášky, šťouchané brambory s cibulkou, okurkový salát                               90,- 

3. Přírodní pečeně na dijonské hořčici, sázené vejce, hranolky, tatarka, zel. salát    110,- 

4. Kuřecí nudličky v sýrové omáčce, hranolky, zeleninová obloha                                110,- 

PÁTEK: 

POLÉVKA: CIBULAČKA s vejcem   20,- 
1. Smažený řízek (kuřecí, vepřový), bramborový salát (vařené brambory)               90,- 

2. Vepřová játra na slanině, dušená rýže/houskový knedlík                                        80,- 

3. Kynuté knedlíky s povidly a meruňkami, strouhaný tvaroh, máslo                        80,-                                            

4. Pečeně s anglickou slaninou, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát         110,- 

DENNÍ NABÍDKA: Smažený EIDAM/HERMELÍN, hranolky, tatarská omáčka, zel. salát   110,- 

                                         Objednávky, prosíme, nejlépe den předem  

 Na telefonním čísle 608 940 558 

Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za Vaši přízeň. (Změna jídelníčku vyhrazena.)  


