
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK – prodej z výdejového okénka  

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

TÝDEN od 7. června do 11. června 2021 

PONDĚLÍ:  

POLÉVKA: FAZOLAČKA s klobásou   20,- 
1. Znojemská pečeně s dušenou rýží/ houskovým knedlíkem                                          90,- 

2. Masový karbanátek s kapustou, vařené brambory m.m., okurkový salát                  90,- 

3. Kuřecí prsa ve vlastní šťávě, sázené vejce, hranolky, tat. omáčka, zelen. salát       110,- 

4. Přírodní pečeně s anglickou slaninou, hranolky, tatarská omáčka, zelen. salát       110,- 

ÚTERÝ:  

POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s vaječnou jíškou   20,- 
1. Rajská omáčka s kuličkami z hovězího masa, domácí houskový knedlík                   90,- 

2. Francouzské brambory s uzeným masem, kyselá okurka                                            90,- 

3. Přírodní pečeně v sýrové krustě, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát      110,- 

4. Kuřecí nudličky po čínsku, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát                 110,- 

STŘEDA: 

POLÉVKA: Naše GULÁŠOVKA  20,-     samostatně   35,-   ČESNEČKA  20,- 
1. Zlaté kuřátko na medu, bramborová kaše, kyselá okurka                                         90,- 

2. Liduščiny VDOLKY S MÁKEM                                                                                          80,- 

3. Smažená vepřová játra, vařené brambory m.m., tatarská omáčka                         90,- 

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

ČTVRTEK: 

POLÉVKA: MASOVÝ VÝVAR s drobením   20,- 
1. Vepřové výpečky, brambor. a housk. knedlíky, špenát se smetanou a česnekem    90,- 

2. Žemlovka s jablky, máslem a mandlovými lupínky                                                         80,- 

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

4. Kuřecí prsa na červeném pepři, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát       110,- 

PÁTEK: 

POLÉVKA: Staročeská KULAJDA   20,- 
1. Smažený řízek (kuřecí, vepřový), bramborový salát (vařené brambory)                90,- 

2. Vepřové medailonky, fazolky na slanině, šťouchané brambory                               90,- 

3. Hrachová kaše, opečená klobása, sázené vejce, sterilované zelí                             80,- 

4. Kuřecí prsa s broskví a sýrem, 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.)  


