
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK  

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

TÝDEN od 5. července do 9. července 2021 

PONDĚLÍ - svátek: 

POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s těstovinami   20,- 
1. Vepřová plec na houbách s rýží/houskovým knedlíkem                                             90,- 

2. Boloňské špagety se sýrem                                                                                              80,-    

3. Kuřecí prsa se šunkou a sýrem, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát        110,- 

4. Pečeně na barevném pepři, sázené vejce, hranolky, tatarka, zeleninový salát      110,- 

ÚTERÝ - svátek: 

POLÉVKA: HRACHOVÁ s křupinkami  20,- 
1. Kuřecí KUNG PAO, dušená rýže/opečené brambory                                                    90,- 

2. Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka                                            90,- 

3. Vepřový plátek ve vlastní šťávě, sázené vejce, hranolky, tatarka, zelen. salát       110,- 

4. Kuřecí nudličky na kari, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát                     110,- 

STŘEDA: 

POLÉVKA: BORŠČ se zakysanou smetanou 20,-   samostatně 35,-   ČESNEČKA 20,- 
1. Babiččina sekaná, bramborová kaše, kyselá okurka                                                    90,- 

2. Liduščiny vdolky se škvarky                                                                                              80,- 

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

4. Vepřový plátek na cibulce, sázené vejce, hranolky, tatarka, zeleninový salát        110,- 

ČTVRTEK: 

POLÉVKA: KVĚTÁKOVÁ s vejcem   20,- 
1. Kuřecí rarášky, šťouchané brambory, okurkový salát                                                   90,-  

2. Kynuté ovocné knedlíky se strouhaným tvarohem, cukrem a máslem                      80,- 

3. Masová směs se zeleninou, hranolky, tatarská omáčka, zeleninová obloha           110,- 

4. Přírodní pečeně na tymiánu, sázené vejce, hranolky, tatarka, zelen. obloha          110,- 

PÁTEK: 

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

2. Krůtí medailonky, fazolky na anglické slanině, opečené brambory                        100,- 

3. Srbské rizoto sypané sýrem, kyselá okurka                                                                  80,- 

4. Bramboráková kapsa s jemně pikantní směsí, zeleninová obloha                         110,-   

5. Kuřecí prsa s Hermelínem, hranolky, tatarská omáčka, zeleninová obloha         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.)  


