
POLEDNÍ MENU – JÍDELNÍ LÍSTEK  

ROZVOZ po TRHOVÉ KAMENICI z provozních důvodů až do odvolání ZRUŠEN. Děkujeme za pochopení.  

TÝDEN od 6.března do 10.března 2023 

PONDĚLÍ: POLÉVKA: KUŘECÍ VÝVAR s nudlemi   malá 30,-/velká 35,- 
1. Španělský ptáček, dušená rýže                                                                                      120,-                              

2. Bramboráková kapsa s jemně pikantní masovou směsí, niva, zel. obloha              140,- 

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

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

ÚTERÝ: POLÉVKA: ČESNEČKA s krutony a sýrem  30,-/35,-   
1. Špíz tří barev, vařené brambory, tatarská om.                                                            120,- 

2. Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka                                                120,- 

3. Vepřový plátek s anglickou slaninou, sázené vejce, hranolky, zel. obloha              135,- 

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

STŘEDA: POLÉVKA: Moravská ZELŇAČKA s klobásou  30,-/35,-  
1. Plec pečená na česneku a pivě, šťouchané brambory                                              120,- 

2. Čočka na kyselo, opečená klobása, sázené vejce, kyselá okurka                             120,- 

3. Kuřecí medailonky na smetaně a kari, hranolky, zeleninová obloha                       130,-  

4. Vepřový plátek na pepři, sázené vejce, hranolky, zel. obloha                                  130,-  

ČTVRTEK: POLÉVKA: MASOVÝ VÝVAR s krupicovými nočky 30,-/35,-   
1. Hovězí na česneku, bramborové knedlíky, špenát se smetanou a česnekem      130,-  

2. Záhorácký závitek, vařené brambory                                                                          120,- 

3. Kuřecí nudličky po čínsku, hranolky, zeleninová obloha                                          130,- 

4. Přírodní pečeně na dijonské hořčici, sázené vejce, hranolky, zel. obloha             130,-  

PÁTEK: POLÉVKA: KMÍNOVÁ s vejcem  30,-/35,- 
1. Smažený řízek (kuřecí, vepřový), bramborový salát (vařené brambory)               130,- 

2. Rýžový nákyp s meruňkami                                                                                          110,-  

3. Kuřecí prsa v sýrové omáčce s bazalkou, hranolky, zeleninová obloha                 130,- 

4. 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                                               140,-  

Uzené kostky se zelím v bramborákové kapse                                                                        130,-  

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

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

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


