
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK  

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

TÝDEN od 21. června do 25. června 2021 

PONDĚLÍ:  

POLÉVKA: KMÍNOVÁ s vejcem   20,- 
1. Mexický guláš, strouhaný sýr a rýže s hráškem                                                             90,- 

2. Čočka nakyselo, opečená klobása, sázené vejce, kyselá okurka                                 80,-    

3. Kuřecí prsa se sýrem a brusinkami, hranolky, zeleninový salát                                  110,- 

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

ÚTERÝ:  

POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s těstovinami   20,- 
1. Kuřecí závitek, šťouchané brambory, zeleninový salát                                                90,- 

2. Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, domácí houskový knedlík                            90,- 

3. Vepřový plátek na pórku, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát                   110,- 

4. Jemně pikantní kuřecí nudličky, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát        110,- 

STŘEDA: 

POLÉVKA: MORAVSKÁ ZELŇAČKA s klobásou  20,-      samostatně  35,-    
1. Tradiční ĎÁBELSKÝ SEKANÝ ŘÍZEK, vařené brambory, cibule, křen                          90,- 

2. Liduščiny MAKOVÉ vdolky                                                                                               80,- 

3. Smažené rybí filé, bramborová kaše, okurkový salát                                                  90,- 

4. Kuřecí prsa na barevném pepři, sázené vejce, hranolky, tatarka, zel. salát            110,- 

ČTVRTEK: 

POLÉVKA: ČOČKOVÁ s krutony   20,- 
1. Moravský vrabec, kysané zelí, domácí houskové knedlíky                                          90,-  

2. Liduščiny sváteční BUCHTY s tvarohem, mákem a povidly                                          80,- 

3. Tortilla s kuřecím masem a čerstvou zeleninou                                                           110,- 

4. Přírodní pečeně s Hermelínem, hranolky, tatarská omáčka, zeleninová obloha    110,- 

PÁTEK: 

POLÉVKA: MASOVÝ VÝVAR s celestýnskými nudlemi   20,- 
1. Smažený řízek (kuřecí, vepřový), bramborový salát (vařené brambory)                  90,- 

2. Hovězí na česneku, bramborové knedlíky, špenát                                                       90,- 

3. Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory                                                                     90,- 

4. Kuřecí medailonky s nivou a ořechy, hranolky, 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.)  


