Obědové menu 18. – 24. 1. 2021

Pondělí 18. 1.
Hovězí vývar s masem a nudlemi
Halušky s uzeným masem, zelím a vídeňskou cibulkou
Holandský řízek s vařeným bramborem, máslem a kyselou okurkou
LOW CARB: Hovězí pečínka s květákem a koprovou omáčkou

40 Kč
125 Kč
135 Kč
175 Kč

Úterý 19. 1.
Dršťková polévka
Kančí kýta se šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem
Maďarské kuřecí rizoto se sýrem a kyselou okurkou
LOW CARB: Grilované kuřecí prso s pečenou cuketou a malým salátem

40 Kč
135 Kč
125 Kč
175 Kč

Středa 20. 1.
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
Pečená selečí roláda se zelím a bramborovým knedlíkem
Pečené kuřecí stehno na másle s dušenou rýží a salátem z řepy
LOW CARB: Zeleninové lečo s tofu

40 Kč
125 Kč
135 Kč
175 Kč

Čtvrtek 21. 1.
Bramboračka
Králík na divoko s přírodní šťávou a šťouchaným bramborem
Hovězí líčka na víně s houskovým knedlíkem
LOW CARB: Telecí na mrkvi s pečenou dýní a malým salátem

40 Kč
135 Kč
135 Kč
185 Kč

Pátek 22. 1.
Boršč se zakysanou smetanou
Řízek z vepřové panenky s bramborovou kaší a okurkovým salátem
Buchtičky s vanilkovým krémem a slaným karamelem
LOW CARB: Kuřecí játra na cibulce s brokolicí a malým salátem

40 Kč
155 Kč
105 Kč
165 Kč

Sobota 23. 1.
Hovězí vývar s masem a nudlemi
Pečené kachní stehno se zelím a špeclemi
Svíčková na smetaně s brusinkami a houskovým knedlíkem
Caesar salát s ančovičkovým dresinkem a grilovaným kuřecím prsem
LOW CARB: Krůtí steak s pečenou řepou a malým salátem

40 Kč
125 Kč
155 Kč
155 Kč
155 Kč

Neděle 24. 1.
Hovězí vývar s masem a nudlemi
Pečené kachní stehno se zelím a špeclemi
Svíčková na smetaně s brusinkami a houskovým knedlíkem
Caesar salát s ančovičkovým dresinkem a grilovaným kuřecím prsem
LOW CARB: Vařené vejce se špenátem a malým salátem
Cena jídla je včetně balného.
*LOW CARB = nízkosacharidová strava

40 Kč
125 Kč
155 Kč
155 Kč
145 Kč

