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PONDĚLÍ 29.5.2023  Cibulová polévka (1,3,7,9)      25 Kč 

1. Uzené maso s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem (1,3,7,9) 139 Kč 

2. Smažený květák, vařené brambory, naše domácí tatarka (1,3,7,9,10) 149 Kč 

3. Dušené kuřecí nudličky s kukuřicí, dušená rýže (1,3,7,9)   159 Kč 

4. Čerstvý zeleninový salát s variací sýrů, opečený toast (1,3,7,10)  169 Kč  

5. Hovězí cheesburger (mleté hovězí maso, sýr chedar, okurek   179 Kč 

    a pár dalších dobrot v křupavé žemli), hranolky, naše tatrka (1,3,7,9,10,11) 

anebo si můžete vybrat z našeho dalšího výběru  

 

 

ÚTERÝ 30.5.2023  Kulajda (1,3,7,9)      25 Kč 

1. Maďarský perkelt s haluškami (1,3,7)      139 Kč 

2. Filé z mořské tresky, dušené v máslové cibulce, těstoviny (1,3,4,7) 149 Kč 

3. Kuřecí roláda s hráškem, šťouchané brambory (1,3,7)   159 Kč 

4. Čerstvý zeleninový salát s variací sýrů, opečený toast (1,3,7,10)  169 Kč 

5. Hovězí cheesburger (mleté hovězí maso, sýr chedar, okurek   179 Kč 

    a pár dalších dobrot v křupavé žemli), hranolky, naše tatrka (1,3,7,9,10,11) 

anebo si můžete vybrat z našeho dalšího výběru  

 

 

STŘEDA  31.5.2023  Hovězí vývar (1,3,7,9)     25 Kč 

1. RETRO rýžový nákyp s ovocem (1,3,7)      139 Kč 

2. Tatranská kuřecí játra, dušená rýže, zelný salátek (1,3,7)   149 Kč 

3. Pštrosí vejce, podáváme s bramborovou kaší (1,3,7)   159 Kč 

       (vařené vejce obalené směsí z mletého masa)    

4. Čerstvý zeleninový salát s variací sýrů, opečený toast (1,3,7,10) 169 Kč  

5. Hovězí cheesburger (mleté hovězí maso, sýr chedar, okurek   179 Kč 

    a pár dalších dobrot v křupavé žemli), hranolky, naše tatarka (1,3,7,9,10,11) 

anebo si můžete vybrat z našeho dalšího výběru  

 

 

VE STŘEDU NAVÍC PEČEME NAŠE VYHLÁŠENÉ KOLÁČE …. 
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ČTVRTEK 1.6.2023  Kuřecí ragú (1,3,7,9)       25 Kč 

1. Smažená brokolice, vařené brambory, naše domácí tatarka (1,3,7) 139 Kč 

2. Ďábelské hovězí maso, šťouchané brambory (1,3,7,9)   149 Kč 

3. Španělská kuřecí roláda (smažená), hranolky, mrkvový salátek (1,3,7) 159 Kč 

4. Fitness salát s grilovanými kuřecími prsíčky (1,3,7,10)   169 Kč 

    (čerstvý zeleninový salát s kousky kuřecích prsíček obalenými v sezamu,                              

      vejce, tvarůžky, bylinkový dresink a bagetka s česnekovým pestem)   

5. Hovězí cheesburger (mleté hovězí maso, sýr chedar, okurek   179 Kč 

    a pár dalších dobrot v křupavé žemli), hranolky, naše tatrka (1,3,7,9,10,11) 

anebo si můžete vybrat z našeho dalšího výběru….  

 

 

PÁTEK  2.6.2023  Gulášová polévka (1,3,7,9)      25 Kč 

1. Vepřová krkovička, pečená na černém pivě, vařené brambory (1,3,7,9)139 Kč 

2. Plněné žampiony, vařené brambory, naše domácí tatarka (1,3,7,9,10) 149 Kč 

3. Kuřecí nugety v sýrovém těstíčku, hranolky (1,3,7)    159 Kč 

4. Fitness salát s grilovanými kuřecími prsíčky (1,3,7,10)   169 Kč 

    (čerstvý zeleninový salát s kousky kuřecích prsíček obalenými v sezamu,                              

      vejce, tvarůžky, bylinkový dresink a bagetka s česnekovým pestem)   

5. Hovězí cheesburger (mleté hovězí maso, sýr chedar, okurek   179 Kč 

    a pár dalších dobrot v křupavé žemli), hranolky, naše tatrka (1,3,7,9,10,11) 

anebo si můžete vybrat z našeho dalšího výběru….  

 

VÝBĚROVÉ MENU (pro ty, kteří si nevybrali z našich obědových menu)  

 

SMAŽENÝ SÝR SE ŠUNKOU (1,3,7,9,10)     199 Kč 

GORDON BLEU z kuřecího masa (1,3,7,9,10)     250 Kč 

SMAŽENÝ HERMELÍN (1,3,7,9,10)      199 Kč 

dle Vaší chuti vařené brambory anebo hranolky, naše domácí tatarka 

 

OBĚDOVÁ MENU PODÁVÁME OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 11 DO 15,00  

 

(min váha masa 150 gr, většinou ale víc) 
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