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Týdenní nabídka od 22. 5. do 26. 5. 2023 

 
Pondělí: 

0,25l Tomatová polévka s bazalkou a smetanou (A1,A7) – 29 Kč  
150g Segedínský guláš, houskový knedlík (A1,A3,A7) – 139 Kč  

430g Rizoto s červenou řepou, smetanou a parmezánem (A7) – 129 Kč  
150g Kuřecí steak, opečený brambor, bylinková majonéza (A1,A3,A7,A10) – 145 Kč  

150g Hovězí nudličky „Stroganoff“, dušená rýže (A1,A7,A10) – 149 Kč  
 

Úterý: 
0,25l Bramborový krém s uzenou paprikou (A1,A7) – 29 Kč  

150g Pečená vepřová krkovice, kapustové zelí, bramborový knedlík (A1,A3,A7) – 139 Kč 
380g Zeleninové lasagne s čedarovým bešamelem (A1,A3,A7) – 129 Kč   

150g Kuře v krémové omáčce s tomaty „Butter Chicken“, jasmínová rýže (A6,A7) – 145 Kč  
150g Smažený vepřový řízek v bylinkové strouhance, šťouchaný brambor (A1,A3,A7) – 149 Kč  

 

Středa: 
0,25l Mexická fazolová polévka (A1) – 29 Kč  

200g Anglická vepřová játra, vařený brambor, tatarská omáčka (A1,A3,A7,A10) – 139 Kč 
380g Salát Waldorf s jablky a vlašskými ořechy (A3,A7,A8,A10) – 129 Kč  

150g Kuřecí kousky, bramborové noky ve špenátu, parmezán (A1,A3,A7) – 145 Kč  
150g Vepřové nudličky na červeném kari, jasmínová rýže (A6,A7) – 149 Kč  

 

Čtvrtek: 
0,25l Hovězí vývar s játrovou zavářkou (A1,A3,A7,A9) – 29 Kč  

150g Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka (A1,A3,A7) – 139 Kč  
350g Bramborové šišky v omáčce z lesního ovoce se zakysanou smetanou (A1,A3,A7) – 129 Kč  

150g Kuřecí kousky „Amatriciana“ s olivami a tomaty, těstoviny penne (A1,A3,A7) – 145 Kč  
150g Hovězí pečeně, svíčková omáčka, houskový knedlík (A1,A3,A7,A9,A10) – 149 Kč  

 

Pátek: 
0,25l Pórkový krém (A1,A7) – 29 Kč  

150g Kuřecí kousky ve smetanové omáčce se sušenými tomaty, dušená rýže (A1,A7) – 139 Kč  
400g Špagety Aglio Olio Peperoncino s parmezánem (A1,A3,A7) – 129 Kč  

150g Vepřová líčka na víně, bramborová kaše (A7,A9,A12) – 145 Kč  
450g Kuřecí polévka Tom KHA KAI s rýžovými nudlemi (A2,A4,A7,A9,A11,A13,A14) – 149 Kč  

 

 
 

Tabulka alergenu je k dispozici u obsluhy jídelny. 

Chceme, aby se z Vaší jídelny stala Vaše oblíbená restaurace! 


