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ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY OD 10.30 – 13.30H 

OBJEDNÁVKY ROZVOZU OD 8.00 DO 19.30 

 

PONDĚLÍ 12.04 

Česneková polévka s bramborem 

Holandský řízek se sýrem gouda, šťouchaný brambor, kyselý okurek     105.- 

Lasagne s boloňskou masovou směsí, gratinované parmazánem, listový salát    120.- 

Přírodní kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, zámecké brambůrky, žampiónová omáčka   130.- 

Tortilla plněná fresh zeleninou, kuřecími stripy a marinovaným zelím, pečáky, pikantní dip  130.- 

 

ÚTERÝ 13.04. 

Ukrajinský boršč  

Kuřecí gyros, domácí pečáky, tzatziki salát, česneková mayo      110.-  

Gnocchi restované na olivovém oleji se sušenými rajčaty, medvědím česnekem a jemným chilli,  

parmazán, panenka z grilu          120.- 

Hovězí roštěná dušená ve vlastní šťávě s lesními hříbky, bramborová kaše    130.- 

Tortilla plněná fresh zeleninou, kuřecími stripsy a marinovaným zelím, pečáky, pikantní dip  130.- 

 

STŘEDA 14.04. 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

Italské těstoviny Carbonara s restovanou slaninou, česnekem a smetanou, kuřecí stripsy, parmazán  105.-  

Záhorácký závitek plněný kysaným zelím a moravskou slaninou, šťouchané brambory, silná šťáva  120.- 

Špikovaná hovězí  pečeně, svíčková omáčka s brusinkami, houskový knedlík    130.- 

LOW CARB Kuřecí steak balený v parmské šunce, smetanový krém s čerstvými bylinkami, cuketové placičky  140.- 

 

ČTVRTEK  15.04. 

Frankfurtská polévka 

Marinovaný steak z vepřové kotlety, sázené vejce se šunkou, hranolky, bluecheese dip   110.- 

Chicken burger s trhaným kuřecím masem, marinovaný v bbq omáčce, římský salát, rajče, mayo, chipsy 120.- 

Hovězí medailonky, redukce z portského vína se sušenými švestkami, bramborová kaše   130.- 

Tortilla plněná fresh zeleninou, kuřecími stripsy a marinovaným zelím, pečáky, pikantní dip  130.- 

 

PÁTEK 16.04. 

Hrstková polévka 

Smažený květák, nové brambory maštěné máslem, tatarská omáčka, salát     110.- 

Libové výpečky, červené medové zelí, bramborový knedlík se smaženou cibulkou    120.- 

Norský losos na másle sypaný černým sezamem, italské těstoviny v citrónové omáčce s brokolicí  140.- 

Rozpékaný camembert s restovanou slaninou, grilovaná zelenina, dip se zauzených papriček,  

bylinková bageta          120.- 

 

DOMÁCÍ DESERT – INFO U OBSLUHY 

39.- 
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