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Pátek / 23.2
23.2.2018
.2.2018
Obědy podáváme
odáváme od 11:00 do 15:00 hodin

Čočková polévka s klobáskou 32,
32, / Polévka k hlavnímu jídlu za 18,
18,
Pečená vepová krkovička
dušené špekové zelí a houskový knedlík 104,
104, Č:1,3,7
Smažený KAPR a vepový ŘÍZEK
s domácím bramborovým salátem, citrónek 106,
106, Č:1,3,7
Hovězí BURGER
se slaninou a chedarem, steakové hranolky 112,
112, Č:1,3,7
Pošírované kuecí prsíčko
podávané s jemnou bazalkovou omáčkou, slaninový bulgur 106,
106,
Grilovaný camembert
podávaný na trhaném listovém salátu s olivovým olejem, mrkví,
rajčátky a opečenou sezamovou bagetou 110,
110 , Č:1,3,7

Č:1,3,7

DOPORUČUJEME: Domácí MUFIN s čokoládou 25,
25,
200g Grilované kuecí prsíčko
prsíčko
špikované slaninou a podávané s jemně pikantní mexickou salsou,
šťouchaný brambor s šalotkou 135,
Č:1,
135, Č:1,2,3
180g Grilovaná
Grilovaná hovězí roštěnka
s omáčkou z modrého sýra, opečený brambor 145,
45, Č:1,2,3
Ke každému hlavnímu jídlu lze objednat: ∙OPSKÝ SALÁT za 35,
35,

! Domácí PEČENÝ ČAJ z lesního ovoce /horký nápoj/ 52,
52, Č:1,3,7

Speciální týdenní nabídka 19.2.
19.2.24.2.2018
! Domácí TLAČENKA
s octem, cibulkou a pečivem 58,Č:1,3,7
Kachní BURGER
trhaná kachna, bbq omáčka, smažená cibulka a steakové hranolky 178
178, Č:1,3,7
Makaróny THÁLIA
grilované medailonky z vepové panenky, cherry rajčátka,
smetana a strouhaný parmesán 168,
168, Č:1,3,7
Grilované mleté hovězí biftečky
s opečeným bramborem a zapečené domácím
česnekovosýrovým dressingem 162,
162, Č:1,3,7
200g Grilovaný steak z hovězí roštěnky
podávaný s omáčkou ze zeleného nakládaného pepe,
šťouchaný brambor s šalotkou 235,
235, Č:1,3,7
Hovězí BURITTO
podávané v pšeničné tortille s fazolemi a papričkami jalapeňos,
sýrem a zakysanou smetanou, čerstvá rukola s rajčaty 145,
145, Č:1,3,7
Velký
Velký zeleninový salát s čerstvou rukolou
podávaný se smaženými kousky camembertu,
brusinky a opečená sezamová bageta 142,
142, Č:1,3,7

Domácí PEČENÝ ČAJ z lesního ovoce /horký nápoj/ 52,
52, Č:1,3,7

