
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK  

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

TÝDEN od 30.května do 3.června 2022 

PONDĚLÍ: 

POLÉVKA: Naše BRAMBORAČKA   malá 20,-/velká 25,-  
1. Znojemská s dušenou rýží/domácím houskovým knedlíkem                                  100,- 

2. Smažený HERMELÍN, vařené brambory, tatarská omáčka                                       100,-   

3. Vepřový plátek po farmářsku se švestkovým přelivem, hranolky, zel. obloha      115,- 

4. Kuřecí prsa s nivou, hranolky, zeleninová obloha                                                      115,- 

5. Bramboráková kapsa s masovou směsí, sypaná nivou, zeleninová obloha           125,-  

ÚTERÝ: 

POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s krupicovými nočky   malá 20,-/velká 25,-  
1. Holandský řízek, šťouchané brambory                                                                       100,- 

2. Špagety ála CARONARA s kuřecím masem a parmezánem                                     100,-  

3. Vepřový plátek na dijonské hořčici, sázené vejce, hranolky, zeleninová obl.       115,- 

4. Kuřecí prsa se šunkou a sýrem, zeleninová obloha                                                   115,- 

STŘEDA: 

POLÉVKA: Naše GULÁŠOVKA malá 20,-/velká 25,-    samostatně 35,-  
1. Svratecký guláš s bramboráčky                                                                                     100,- 

2. Liduščiny MAKOVÉ VDOLKY                                                                                           100,- 

3. Kuřecí medailonky na smetaně a kari, hranolky, zeleninová obloha                       115,- 

4. Vepřový plátek na cibulce a slanině, sázené vejce, hranolky, zelen. obloha          120,- 

ČTVRTEK:  

POLÉVKA: MASOVÝ VÝVAR s vaječnou jíškou   malá 20,-/velká 25,-  
1. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí                                      100,-  

2. Vepřová játra na roštu, opečené brambory, tatarská omáčka                                110,- 

3. Kuřecí prsa ve smetanové omáčce se žampiony, hranolky, zel. obloha                 115,- 

4. Přírodní pečeně na bazalce, sázené vejce, hranolky, zeleninová obloha               115,- 

PÁTEK: 

POLÉVKA: FAZOLOVÁ s párkem 20,-/velká 25,-  
1. Smažený řízek (kuřecí, vepřový), bramborový salát (vařené brambory)                 100,- 

2. Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory                                                                     100,- 

3. Nudle s mákem a moučkovým cukrem, maštěné máslem                                           90,- 

4. Kuřecí kousky v sýrové omáčce, hranolky, zeleninová obloha                                   115,-   

DENNÍ NABÍDKA: Smažený EIDAM/HERMELÍN, hranolky, tatarská omáčka, zel. salát       125,  

Bramboráková kapsa s jemně pikantní masovou směsí, niva, zelen. obloha                       125,- 

2ks palačinky s ovocným džemem a polevou  70,- Objednávky, prosíme, nejlépe den předem 

na telefonním čísle 608 940 558.  Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za Vaši přízeň. (Změna 

jídelníčku vyhrazena.)  


