ZAJÍC NA PIVU - jídelní lístek
45. týden roku 2018

Pondělí 05.11.
Polévka: Brokolicová krémová s chlebovými krutony (1,3,7)
1.
Vepřové na houbách s kynutými knedlíky (1,3,7)
2.
Pikantní masová směs "Katův šleh" se zeleninou, bramborové hranolky (1)
Arabský kuskus se zeleninou, mandlemi, restovaným kuřecím masem a chlebem
3.
pita (1,3)
Steak z vepřového karé s grilovanou hruškou, omáčkou z modrého sýra s ořechy a
4.
pečenými brambory (1,7,8)

79 Kč
89 Kč
97 Kč
129 Kč

Úterý 06.11.
Polévka: Hovězí vývar s hráškem a rýží (9)
1.
Frankfurtská vepřová pečeně s párkem a kynutými knedlíky (1,3,7)
Bramborové knedlíky plněné uzenou krkovičkou s dušeným zelím a restovanou
2.
cibulkou (1,3,7,12)
3.
Smažený holandský řízek s domácím bramborovým salátem (1,3,7,9,10,12)
Norský pošírovaný losos s čočkou beluga, pečenou zeleninou a estragonovým
4.
máslem (1,4,7)

79 Kč
89 Kč
97 Kč
129 Kč

Středa 07.11.
Polévka: Bramboračka (1,9)
1.
Vepřová jatra na slanině s dušenou rýží (1)
2.
Těstoviny zapečené s kuřecím masem, houbami a smetanou, zelný salátek (1,3,7)
Kuřecí nugetky v sezamové strouhance na zeleninovém salátu s domácí
3.
remuládou a bagetkou (1,3,7,8,10,11)
Vepřový česnekový řízek "Ljuba", smažený naruby s opečenými brambory,
4.
ďábelskou omáčkou a salátkem (1,3,7)

79 Kč
89 Kč
98 Kč
125 Kč

Čtvrtek 08.11.
Polévka: Kuřecí zadělávaná (1,9)
1.
Segedínský guláš speciál s kynutými knedlíky (1,3,7,12)
2.
Srbské ražniči se zeleninovou omáčkou, hranolky (1,12)
3.
Kuřecí steak na zeleninovém rizotu s červenou čočkou, sypaným sýrem (7)
Panenská svíčková špikovaná chřestem s bramborovými gnocchi a bylinkovou
4.
omáčkou (1,3,7)

79 Kč
89 Kč
95 Kč
129 Kč

Pátek 09.11.
Polévka: Čočková s uzeninou (1)
Pikantní vepřová roláda plněná slaninou se zeleninovou omáčkou a dušenou rýží
1.
(1)
2.
Koprová omáčka s hovězím masem a vejcem, kynutý knedlík (1,3,7,12)
Smažená sýrová jehla (Eidam, Niva, Hermelín) s bramborovou kaší a okurkovým
3.
salátkem (1,3,7,12)
Kuřecí prsíčko Hawaii s ananasem, šunkou a sýrem, pečené brambory, koktejlová
4.
omáčka (3,7,10)

79 Kč
89 Kč
98 Kč
129 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.

