ZAJÍC NA PIVU - jídelní lístek
49. týden roku 2018

Pondělí 03.12.
Polévka: Květáková kulajda (1,3,7)
1.
Kuřátko pečené na slanině s dušenou rýží (1)
2.
Vepřová pečínka na česneku se špenátem a variací knedlíků (1,3,7)
3.
Smažený sýr se šunkou, vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (1,3,7,10)
Gyros nudličky z panenské svíčkové se smaženými bramborovými chipsy a
4.
česnekovým dipem, čerstvá zelenina (3,7,10)

79 Kč
89 Kč
95 Kč
129 Kč

Úterý 04.12.
Polévka: Gulášová polévka (1)
1.
Sekané masové koule s balkánskou zeleninovou omáčkou a dušenou rýží (1,3,9)
2.
Smažené kuřecí paličky s nastavovanou bramborovou kaší (1,3,7)
3.
Cmunda po kaplicku (vepřové, uzené a dušené zelí v bramboráku) (1,3,7)
Zapečená treska se zeleninou v sýrovém bešamelu s italskou těstovinou a
4.
listovým špenátem (1,3,4,7)

79 Kč
89 Kč
95 Kč
119 Kč

Středa 05.12.
Polévka: Kuřecí vývar se šunkovým svítkem (1,3,7,9)
1.
Maďarský guláš s paprikami a kynutými knedlíky (1,3,7)
Arabský kus kus s kuřecím masem, sušeným ovocem, ořechy a cizrnou, pita
2.
chleba, jogurtový dip (1,7,8)
Bavorský Bratwurst (klobása) s mačkanými brambory, zelným slátkem a
3.
louhovaným preclíkem (1,3,7)
Hovězí nožinka po burgundsku s kořenovou zeleninou a bramborovým pyré
4.
(1,7,9,12)

79 Kč
89 Kč
97 Kč
129 Kč

Čtvrtek 06.12.
Polévka: Ruský boršč (1,7,9)
1.
Kuře pečené s nádivkou a mačkanými brambory (1,3,7)
Bramborové knedlíky plněné uzenou krkovičkou s dušeným zelím a restovanou
2.
cibulkou (1,3,7,12)
3.
Vepřová směs ASZU PO TATARSKU se smaženými bramborovými hranolky (1,10)
Medailonky z panenské svíčkové zapečené s tomaty a mozzarellou, gnocchi s
4.
rukolovým pestem (1,3,7,8,12)

79 Kč
89 Kč
95 Kč
129 Kč

Pátek 07.12.
Polévka: Česnečka s brambory a vejci (3)
1.
Znojemská pečeně s dušenou rýží (1,12)
Vepřové nudličky po námořnicku, na červeném víně s vejcem, bramborový
2.
knedlík (1,3,7,12)
3.
Smažené karbanátky s domácím bramborovým salátem (1,3,7,9,10,12)
Pšeničná tortilla plněná kuřecím masem se sýrem a zeleninou, avokádové
4.
guacamole, pikantní salátek (1,3,7)

79 Kč
89 Kč
93 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.

