
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK  

ROZVOZ po TRHOVÉ KAMENICI do 10:30h a po 13:30h i po okolí  

TÝDEN od 14. června do 18. června 2021 

PONDĚLÍ:  

POLÉVKA: ITALSKÁ TOMATOVÁ s těstovinovou rýží   20,- 
1. Segedínský guláš SPECIÁL, domácí houskový knedlík                                                   90,- 

2. Špagety ála CARBONARA s kuřecím masem a parmezánem                                       90,-    

3. Kuřecí prsa s nivou, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát                              110,- 

4. Přírodní pečeně na cibulce, sázené vejce, hranolky, tatar. omáčka, zelen. salát    110,- 

ÚTERÝ:  

POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s kapáním   20,- 
1. Holandský řízek, bramborová kaše, kyselá okurka                                                       90,- 

2. Koprová omáčka, vejce natvrdo 2ks, vařené brambory                                              80,- 

3. Dijonský plátek, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát                                  110,- 

4. Ďábelská masová směs, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát                    110,- 

STŘEDA: 

POLÉVKA: BORŠČ se zakysanou smetanou 20,- samostatně 35,-   ČESNEČKA  20,- 
1. Pečené uzené kuřecí stehno, bramborová kaše, kyselá okurka                               90,- 

2. Liduščiny KMÍNOVÉ vdolky se škvarky                                                                          80,- 

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

4. Vepřový plátek v pepřové omáčce, hranolky, zeleninový salát                              110,- 

ČTVRTEK: 

POLÉVKA: HRÁŠKOVÝ KRÉM s krutony   20,- 
1. KUŘE ála KACHNA, bramborové a houskové knedlíky, červené a bílé zelí              100,-  

2. Bavorské vdolečky se šlehaným tvarohem a povidly/marmeládou                            80,- 

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

4. Kuřecí kapsa se šunkou a sýrem, hranolky, tatarská omáčka, zeleninová obloha  110,- 

PÁTEK: 

POLÉVKA: HOVĚZÍ VÝVAR s masovou rýží  20,- 
1. Smažený řízek (kuřecí, vepřový), bramborový salát (vařené brambory)                  90,- 

2. Hovězí roštěná s rýží/ houskovým knedlíkem                                                               90,- 

3. Rybí filé zapečené se zakysanou smetanou a sýrem, vařené brambory, ok. salát  90,- 

4. Přírodní pečeně na žampionech, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát    110,-   

5. Masová směs v bramborákové kapse, 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.)  


