
POLEDNÍ MENU - JÍDELNÍ LÍSTEK  

TÝDEN od 11. dubna do 15. dubna - SVATÝ TÝDEN ( Pašijový týden) 

 

MODRÉ PONDĚLÍ: měli bychom si vzít něco modrého na sebe, nemělo by se pracovat        

POLÉVKA: ZELENINOVÁ   20,-  

1. Španělský ptáček, dušená rýže                                                                                          100,- 

2. Milánské špagety se sýrem                                                                                                  90,- 

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

ŠEDIVÉ ÚTERÝ: mělo by se začít s důsledným úklidem, vymést z domu všechny pavučiny        

POLÉVKA: MASOVÝ VÝVAR s játrovými knedlíčky    20,- 

1. Hovězí svíčková na smetaně, domácí houskový knedlík, brusinky                                 100,- 

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

3. Přírodní pečeně se slaninou, hranolky, tatarská omáčka, zeleninový salát                  110,- 

ŠKAREDÁ ( sazometná) STŘEDA: den Jidášovy zrady, škaredý skutek; neměli bychom se škaredit, hrozí, že se 

budeme škaredit každou středu v roce; vymetaly se saze z komína        

POLÉVKA: Naše GULÁŠOVKA   25,-   samostatně   35,- 

1. Pečené jarní kuřátko s velikonoční nádivkou, vařené brambory s petrželkou                100,- 

2. Liduščiny KYNUTÉ KNEDLÍKY s povidly a meruňkami                                                            90,-    

3. Přírodní vepřový plátek na tymiánu, hranolky, tatarka, zeleninová obloha                    110,- 

ZELENÝ ČTVRTEK: Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej! Kdo sní Jidáše potřeného 

medem, měl by být zdravý. Mělo by se sníst něco zeleného.   

POLÉVKA: BROKOLICOVÝ KRÉM s křupinkami   20,- 

1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, špenát s česnekem a smetanou                    100,- 

2. Kapustové masové karbanátky, vařené brambory, tatarská omáčka                              100,-  

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

VELKÝ PÁTEK: Je spojen s kouzly. Mají se otevírat poklady ve skalách. Připomínáme si ukřižování Ježíše Krista. 

Den nejpřísnějšího půstu.  

POLÉVKA: KULAJDA   20,- 

1. Smažený řízek (vepřový, kuřecí), bramborová kaše, okurkový salát                                                        100,- 

2. Filé zapečené se zakysanou smetanou a sýrem, vařené brambory s petrželkou                                   100,- 

3. Smažený Hermelín/Eidam, vařené brambory, tatarská omáčka                                                               100,-   

Denní nabídka: 

  1. Smažený EIDAM/HERMELÍN, hranolky, tatarská omáčka, zeleninová obloha                      120,-  

  2. Bramboráková kapsa s jemně pikantní masovou směsí, strouhaná niva, zel. obloha         120,- 

  3. 2ks palačinky s ovocným džemem/nutelou, čokoládovou polevou                                         60,- 

                                                         Objednávky, prosíme, nejlépe den předem 

na telefonním čísle 608 940 558 (raději SMS zprávou). 

Těšíme se na Vaši návštěvu. (Změna jídelníčku vyhrazena.) 


