
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK  

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

TÝDEN od 2. srpna do 6. srpna 2021 

PONDĚLÍ: 

POLÉVKA: KVĚTÁKOVÁ s vejcem   20,- 
1. Segedínský guláš SPECIÁL s houskovým knedlíkem                                                     90,- 

2. Srbské rizoto sypané sýrem, kyselá okurka                                                                   90,-    

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

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

ÚTERÝ: 

POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s kapáním a masem   20,-  
1. Kuřecí KUNG PAO, dušená rýže/opečené brambory                                                  90,- 

2. Čevabčiči, vařené brambory, hořčice, cibule                                                               90,- 

3. Vepřový plátek s Hermelínem, hranolky, zeleninový salát                                       110,- 

4. Kuřecí prsa s broskví a sýrem, hranolky, zeleninový salát                                        110,- 

STŘEDA: 

POLÉVKA: Tradiční BORŠČ  20,-   samostatně 35,-         Česnečka   20,- 
1. Krkovička pečená na pivě, šťouchané brambory                                                          90,- 

2. Halušky s brynzou, anglickou slaninou a kysaným zelím                                             90,- 

3. Kuřecí prsa na bylinkách, hranolky, sázené vejce, zeleninový salát                         110,- 

4. Vepřový plátek s anglickou slaninou, hranolky, zeleninový salát                             110,- 

ČTVRTEK: 

POLÉVKA: MASOVÝ VÝVAR s celestýnskými nudlemi   20,- 
1. Vepřová pečeně s opeč. slaninou, cibulkou a sýrem, šťouchané br., rajčat. salát  100,-  

2. Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka                                                 90,- 

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

4. Přírodní pečeně na dijjonské hořčici , sázené vejce, hranolky, zeleninový salát    110,- 

PÁTEK: 

POLÉVKA: BRAMBORAČKA   20,- 
1. Smažený řízek (kuřecí, vepřový), bramborový salát (vařené brambory)                100,- 

2. Vepřová játra na cibulce a slanině, dušená rýže                                                         90,- 

3. Milánské špagety, strouhaný sýr                                                                                   90,- 

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

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

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

Tatarská omáčka/kečup........15,-        2ks palačinky s ovocným džemem………………………60,- 

Objednávky, prosíme, nejlépe den předem na telefonním čísle 608 940 558. 

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


