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Čtvrtek / 17.1
17.1.2019
.1.2019
Obědy podáváme od 11:00 do 15:00 hodin

∙penátový krém s krutony 34,
34, / Polévka k hlavnímu jídlu za 20,
20,
sachrův dortík se šlehačkou a čerstvou mátou 39,
39, po obědě ke kávičce
Krém MASCARPONE s vanilkou, medem, lesním ovocem s kapkou cherry a domácí šlehačkou 67,
67,
Domácí ∙KVARKOVÁ pomazánka s cibulkou, kyselou okurkou a opečeným chlebem 45,
45,
PULLED PORK,
PORK,trhané vepové masíčko, bbq omáčka,
listový salát, rukola v opečené sezamové bulce, steakové hranolky 112,
112 , Č:1,3,7
Grilovaná kuecí kídla Piry
PiryPiry, naložené v pikantní remuládě ze zakysané smetany,
chilli a čerstvých bylinek, šťouchaný brambor a rukolový salátek 107,
107, Č:1,3,7
Zapečené těstoviny Penne s grilovanými
ovanými kousky kuecích prsíček
a restovanou zeleninou ve smetanovotomatové
smetanovo tomatové omáčce, gratinované sýrem 106,
106, Č:1,3,7
Pomalu tažené vepové karé špikované klobáskou,
šťouchaný brambor s jarní cibulkou a rajčatový salátek 107,
107, Č:1,3,7
Grilované hovězí biftečky s restovaným bramborem,
bramborem
zapečené česnekovosýrovou
česnekovo sýrovou fáší, zdobené čerstvou rukolou 110,
110, Č:1,3,7
SPECIALITA TÝDNE : Jemně pikantní soté
z kuecích šťavnatých stehýnek, šunková dušená rýže, zdobené čerstvou rukolou 119,
119, Č:1,3,7

DOPORUČUJEME:
DOPORUČUJEME:
200g Grilované kuecí prsíčko podávané s naší bazalkovou omáčkou,
smažené bramborové rosti 132,
132, Č:1,3,7
200g Grilovaný steak z marinované vepové krkovičky zapečený slaninou
a sázeným vejcem, pečené půlky brambor s pikantním mexickým dipem 142,
42, Č:1,3,7
∙opský salátek s balkánským sýrem 35,
35,
Ke každému hlavnímu jídlu, rozlévaný džus, multivitamín 0,3l 20,
20,
Platba kartou nad 200, / Stravenky nesměňujeme a vracíme do 50,
50, děkujeme za pochopení

Speciální týdenní nabídka jídel
platná od 14.1. do 20.1. 2019 / Podáváme vždy od 15:00 hodin

Grilovaný smetanový CAMEMBERT
podávaný s pečenými domácími bramboráčky, brusinkový dip a malý balkánský salát 152,
152,
250g Vepový steak " TOLTECA "
zapečený chedarem, papričkami jalapeňos a chorizem, steakové hranolky
rukolový salát s rajčaty a pikantní majonéza 225,
225,
200g Grilované kuecí prsíčko
špikované chorizem, šťouchaný brambor s šalotkou,
jemně pikantní chedarový dip 178,
178,
Těstoviny Penne
s grilovanými kousky kuecích prsíček a smetanovým listovým špenátem,
posypáno čerstvým parmesánem 142,
142,
Rozpečená pšeničná tortlla
plněná směsí sýrů, jalpeňos papričkami a šunkou, zakysaná smetana
a čerstvá rukola s cherry rajčátky 135,
135,
Smažený sýr / eidam/
podávaný na restovaných Farmáských bramborách s šalotkou a anglickou slaninou,
zelný salátek s čerstvým koprem a domácí tatarská omáčka 152,
152,
Velký zeleninový salát "KŘUPÍNO"
se smaženými kousky kuecích stehýnek v cornflakes,
balkánský sýr a opečená sezamová bageta 149,
149,
Krém MASCARPONE
s vanilkou, medem, lesním ovocem s kapkou cherry a domácí šlehačkou 69,
69,

