
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK  

ROZVOZ po TRHOVÉ KAMENICI obnoven od středy 22.3.2023 do 10:30h a po 13:30h 

TÝDEN od 20.března do 24.března 2023 

PONDĚLÍ: POLÉVKA: HRACHOVÁ   malá 30,-/velká 35,- 
1. Štěpánská plec, dušená rýže/domácí houskové knedlíky                                           120,-                              

2. Smažené květákové hlavičky, vařené brambory, tatarská omáčka                           120,-  

3. Kuřecí prsa NEAPOL, hranolky, zeleninová obloha                                                      130,-  

4. Vepřová pečeně s anglickou slaninou, sázené vejce, hranolky, zel. obloha            135,- 

ÚTERÝ: POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s nudlemi  30,-/35,-   
1. Kuřecí medailonky zapečené se smetanou, sýrem a bylinkami, vařené bramb.    125,- 

2. Masový karbanátek, vařené brambory, kyselá okurka                                               120,- 

3. Vepřový plátek na steakové hořčici, sázené vejce, hranolky, zel. obloha               130,- 

4. Kuřecí prsa s broskví a sýrem, hranolky, zeleninová obloha                                     130,- 

STŘEDA: !!! odstávka elektrické energie – VAŘÍME!!! 

POLÉVKA: MASOVÝ VÝVAR s masovými knedlíčky  30,-/35,-  
1. Hovězí svíčková na smetaně, domácí houskové knedlíky, brusinky                        130,- 

2. Vepřový plátek na slanině s cibulkou, vařené brambory, zel. obloha                     125,-  

ČTVRTEK: POLÉVKA: MORAVSKÁ ZELŇAČKA s klobásou  30,-/35,-   
1. Plněná vepřová roláda, vařené brambory                                                                   120,-  

2. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, restovaná cibulka, kysané zelí     120,- 

3. Kuřecí medailonky v pepřové omáčce, hranolky, zeleninová obloha                      130,- 

4. Přírodní pečeně ve vlastní šťávě, sázené vejce, hranolky, zel. obloha                    130,-  

PÁTEK: POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s celestýnskými nudlemi  30,-/35,- 
1. Smažený řízek (kuřecí, vepřový), bramborový salát (vařené brambory)               130,- 

2. Koprová omáčka, 2ks vejce natvrdo, vařené brambory                                           120,-  

3. Bavorské vdolečky se šlehaným tvarohem a ovocnou marmeládou                     110,-  

4. Kuřecí medailonky ve smetanové om. se žampiony, hranolky, zelen. obloha     130,- 

5. Přírodní pečeně s Hermelínem, hranolky, zeleninová obloha                                130,-  

DENNÍ NABÍDKA: na požádání 

Smažený EIDAM, hranolky, tatarská omáčka, zel. obloha                                                      140,- 

Smažený HERMELÍN, hranolky, tatarská omáčka, zel. obloha                                               145,-  

Uzené kostky se zelím v bramborákové kapse                                                                        130,-  

Bramboráková kapsa s jemně pikantní masovou směsí, niva, zeleninová obloha             140,-    

 

Tatarská omáčka, kečup    15,-  

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

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


