Týdenní nabídka od 16. 9. do 20. 9. 2019
Pondělí:
0,25l Dýňový krém (A1,A7) – 25 Kč
450g Hrachová kaše s párkem (2 ks), kyselou okurkou a cibulkou (A1) – 95 Kč
150g Kuřecí nudličky s černou houbou, divoká rýže (A6) – 95 Kč
150g Moravský vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík (A1,A3,A7) – 97 Kč
130g Chilli con carne s pečenou bramborou a zakysanou smetanou (A1,A3,A7) – 95 Kč
Úterý:
0,25l Kulajda (A1,A3,A7) – 25 Kč
380g Brokolice zapečená se sýrem a bramborami (A1,A3,A7) – 92 Kč
150g Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (A1,A7,A9,A10) – 95 Kč
380g Fusilli v sýrové omáčce s kuřecím masem (A1,A3,A7) – 95 Kč
130g Smažený camembert s bramborem a tatarskou omáčkou (A1,A3,A7,A10) – 99 Kč
Výhodné menu: Zapečená brokolice a polévka nebo nápoj Grapos 0,2l – 102 Kč
Středa:
0,25l Hovězí vývar se zeleninou a vaječným svítkem (A1,A3,A7,A9) – 25 Kč
220g Uzené stehno s bramborovou kaší a smaženou cibulkou (A1,A7) – 95 Kč
350g Zadělávaná cizrna na paprice, zeleninový bulgur (A1,A7) – 90 Kč
150g Hovězí chilli guláš, houskový knedlík (A1,A3,A7) – 99 Kč
150g Vepřová krkovička s pepřovou omáčkou, gratinovaný brambor (A7) – 110 Kč
Čtvrtek:
0,25l Bavorský eintopf (A1,A7,A9) – 25 Kč
170g Sekaná pečeně, brambor, kyselá okurka (A1,A3,A7) – 95 Kč
400g Alpský knedlík s povidly, vanilkový krém, moučkový cukr (A1,A3,A7) – 92 Kč
150g Vepřová plec na černém pivě, těstoviny (A1,A3,A7) – 95 Kč
130g Svíčková hovězí pečeně s karlovarským knedlíkem (A1,A3,A7) – 110 Kč
Výhodné menu: Alpský knedlík a polévka nebo nápoj Grapos 0,2l – 102 Kč
Pátek:
0,25l Drštková polévka (A1) – 25 Kč
350g Milánské špagety se sýrem (A1,A3,A7) – 95 Kč
250g Smažený květák s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (A1,A3,A7,A10) – 95 Kč
150g Vepřová znojemská pečeně, hrášková rýže (A1) – 95 Kč
130g Pečená treska s bramborovou kaší (A4,A7) – 110 Kč
Tabulka alergenu je k dispozici u obsluhy jídelny.

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

Stravování pro Vás zajišťuje společnost Cook for life, s. r. o.
www.cookforlife.cz

