
                                                        

  
 
Pondělí 26. 4. 

Polévka z uzeného lososa 40 Kč 

Kuře teriyaki s jasmínovou rýží a mrkvovým salátem 135 Kč 

Biftečky z mletého hovězího masa s pepřovou omáčkou a pečenými brambory 145 Kč 

LOW CARB: Masové koule v tomatové omáčce s restovanou cuketou 145 Kč 

 

Úterý 27. 4. 

Hovězí vývar s masem a nudlemi 40 Kč 

Pečené kuřecí stehno s kroupovým rizotem se zeleninou a rajčatovým salátem 135 Kč 

Černá čočka na kyselo s debrecínským párkem, sázeným vejcem a vídeňskou cibulkou 135 Kč 

LOW CARB: Krůtí sekaná s balkánským sýrem a pečenou zeleninou 155 Kč 

 

Středa 28. 4. 

Hráškový krém 40 Kč 

Tradiční brynzové halušky se slaninou 125 Kč 

Hovězí roláda se špenátem, slaninou, modrým sýrem a se šťouchaným bramborem 145 Kč 

LOW CARB: Květákový mozeček s vejci a malým salátem 125 Kč 

 

Čtvrtek 29. 4. 

Česneková polévka s uzeným masem, vejcem a chlebovými krutony 40 Kč 

Vepřové koleno na černém pivu se zelím a houskovým knedlíkem 135 Kč 

Vykoštěné krůtí stehno na šalvěji s dušenou karotkou a bramborovou kaší 135 Kč 

LOW CARB: Vykoštěné krůtí stehno s rajčaty, mozzarellou a s dušenou brokolicí 155 Kč 

 

Pátek 30. 4. 

Fazolová polévka se slaninou 40 Kč 

Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem s jarním bramborovým salátem s ředkvičkami 135 Kč 

Buchtičky s vanilkovým krémem a slaným karamelem 105 Kč 

LOW CARB: Grilovaná kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem s míchaným salátem 155 Kč 

 

Sobota 1. 5. 

Frankfurtská polévka 40 Kč 

Pečené kachní stehno se sladkokyselým zelím a s houskovým knedlíkem 155 Kč 

Pečené kuřecí prso s bazalkovou omáčkou a americkými brambory 125 Kč 

Řecký salát s cizrnou, olivami a balkánským sýrem 125 Kč 

LOW CARB: Pečené kachní stehno s hlávkovým zelím 155 Kč 

 

Neděle 2. 5. 

Frankfurtská polévka 40 Kč 

Pečené kachní stehno se sladkokyselým zelím a s houskovým knedlíkem 155 Kč 

Pečené kuřecí prso s bazalkovou omáčkou a americkými brambory 125 Kč 

Řecký salát s cizrnou, olivami a balkánským sýrem 125 Kč 

LOW CARB: Pečené kuřecí prso s krémovou omáčkou se sušenými rajčaty a grilovaným lilkem 155 Kč 

 

Cena jídla je včetně balného. 

*LOW CARB = nízkosacharidová strava 

Obědové menu 26. 4. – 2. 5. 2021 
 


