
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK  

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

TÝDEN od 8. srpna do 12. srpna 2022 

PONDĚLÍ: 

POLÉVKA: HRACHOVÁ s křupinkami   malá 20,-/velká 25,- 
1. Vepřový guláš, těstoviny/houskový knedlík                                                               100,- 

2. Srbské rizoto sypané sýrem, kyselá okurka                                                                100,-    

3. Bramboráková kapsa s masovou směsí, niva, zeleninová obloha                           130,- 

4. Vepřový plátek na dijonské hořčici, sázené vejce, hranolky, zel. obloha               120,- 

5. Kuřecí prsa s mozzarellou a sušenými rajčaty, hranolky, zeleninová obloha        130,-  

ÚTERÝ:  

POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s těstovinami   20,-/25,-   
1. Rozstřelený ptáček, dušená rýže/houskový knedlík                                                100,- 

2. Babiččina sekaná, vařené brambory, kyselá okurka                                                100,- 

3. Vepřový plátek SEDM PEPŘŮ, sázené vejce, hranolky, zeleninová obloha          120,- 

4. Kuřecí kousky ve smetanové omáčce na kari, hranolky, zeleninová obloha        130,- 

STŘEDA:   

POLÉVKA: Tradiční BORŠČ   25,-/30,-   samostatně 35,-   ČESNEČKA  20,-/25,- 
1. Smažená kuřecí stehna v trojobalu, bramborová kaše, kyselá okurka                   110,- 

2. Dušené uzené, čočka nakyselo, sázené vejce, sterilované zelí                                100,- 

3. Kuřecí kousky v těstíčku, hranolky, zeleninová obloha                                             130,- 

4. Vepřový plátek se žampiony a sýrem, hranolky, zeleninová obloha                       120,- 

ČTVRTEK:  

POLÉVKA: MASOVÝ VÝVAR s játrovou rýží 20,-/25,-   
1. Vepřový závitek, vařené brambory, zelný salát                                                        110,-  

2. Masová směs po čínsku, opečené brambory, tatarská omáčka/dušená rýže      110,- 

3. Kuřecí prsa s nivou, hranolky, zeleninová obloha                                                     130,- 

4. Vepřový plátek se slaninou a cibulkou, hranolky, zeleninová obloha                   120,- 

PÁTEK: 

POLÉVKA: Naše GULÁŠOVKA  25,-/30,- 
1. Smažený řízek (kuřecí, vepřový), bramborový salát (vařené brambory)                 110,- 

2. Játra na roštu, opečené brambory, tatarská omáčka                                                 110,- 

3. Nudle s mákem maštěné máslem                                                                                   90,- 

4. Vepřový plátek na přírodní šťávě, sázené vejce, hranolky, zeleninová obloha       120,-   

DENNÍ NABÍDKA: Smažený EIDAM/HERMELÍN, hranolky, tatarská omáčka, zel. salát      130,- 

Bramboráková kapsa s jemně pikantní masovou směsí, niva, zeleninová obloha             130,-    

2ks palačinky s ovocným džemem, šlehačkou a čokoládovou 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.)  


