ZAJÍC NA PIVU - jídelní lístek
16. týden roku 2018

Pondělí 16.04.
Polévka: Frankfurtská s párkem (1,7)
1.
Kuřecí zeleninové rizoto sypané sýrem, kyselá okurka (7,9,12)
2.
Uzená krkovička se špenátem a kynutými knedlíky (1,3,7)
Smažená sýrová jehla (Eidam, Niva, Hermelín), vařený brambor, tatarská omáčka,
3.
salátek (1,3,7,10)
Hovězí Flank steak z plemene Angus s hranolkami, domácí pikantní remuládou a
4.
celerovou slámou (3,7,10)

79 Kč
89 Kč
95 Kč
129 Kč

Úterý 17.04.
Polévka: Vývar se zeleninou a játrovou rýží (1,3,7,9)
Bramborové knedlíky plněné uzenou krkovičkou s dušeným zelím a restovanou
1.
cibulkou (1,3,7,12)
2.
Domácí sekaná plněná vejcem, párkem a okurkou, bramborová kaše (1,3,7)
Kuřecí grilovaný steak zapečený se šunkou a sýrem, omáčka z drcených rajčat,
3.
těstoviny,salátek (1,3,7)
Steak z čerstvého tuňáka z blanšírovaným chřestem, pařížskými brambůrky a
4.
holandskou omáčkou (1,3,4,7)

79 Kč
89 Kč
95 Kč
129 Kč

Středa 18.04.
Polévka: Porková s vejci (1,3,7)
1.
Bratislavská pečeně na smetaně s kynutými knedlíky (1,3,7,9,12)
2.
Italské těstoviny s kuřecím masem, omáčkou z modrého sýru a ořechy (1,3,5,7,8)
Kuřecí pikantní smažené dukátky, marinované v jogurtu, mačkané porkové
3.
brambory, koktejlová omáčka (1,3,7,10)
Biftečky z panenské svíčkové s pepřovou smetanovou omáčkou a bramborovo4.
tymiánovým gratinem, salátek (1,3,7)

79 Kč
89 Kč
93 Kč
125 Kč

Čtvrtek 19.04.
Polévka: Mexická fazolová (1)
1.
Francouzské brambory s uzeninou a salátkem z kysaného zelí (3,7,12)
2.
Maďarský kuřecí perkelt s těstovinou (1,3,7)
3.
Vepřové Aszu po tatarsku s domácími hranolky a zeleninovým salátkem (1)
Tažený hovězí krk v červeném víně se zeleninou Ratatouille a bramborovými
4.
gnocchi (1,3,7,9,12)

79 Kč
89 Kč
95 Kč
122 Kč

Pátek 20.04.
Polévka: Staročeský oukrop (3)
1.
Masové klopsy v rajské omáčce s těstovinou (1,3,7,9)
2.
Segedínský guláš speciál s kynutými knedlíky (1,3,7,12)
Vepřový řízek Ljuba (smažený naruby) s bramborovou kaší a salátkem z
3.
nakládané zeleniny (1,3,7,12)
Králičí stehýnko na česneku a bylinkách s listovým špenátem a domácími
4.
žemlovými knedlíky (1,3,7,9)

79 Kč
89 Kč
95 Kč
125 Kč

Denní nabídka platí od 10h do 14h nebo do vyprodání zásob.
K denní nabídce 0,3l perlivé vody s čersrvým ovocem za 15 Kč.
Polévka k denní nabídce 10 Kč.

