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ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY OD 10.30 – 13.30H 

OBJEDNÁVKY ROZVOZU OD 8.00 DO 19.30 

 

PONDĚLÍ 02.08.   

Kuřecí krém s pažitkou 

Kuřecí špalíky na medu a chilli, bramborová kaše, zelný salát      110.- 

Italské těstoviny v omáčce royal, s lesními hřiby, gorgonzola sýrem a smetanou, vepřová panenka z grilu 120.- 

Hodslavská řezanka z hovězí roštěnky s pikantní zeleninou, domácí bramboráčky, zelný salát  130.- 

Grilovaná kachní prsa se salátem z manga, avokáda, rukoly, rozinek a koriandru, bylinková bageta 130.- 

 

ÚTERÝ 03.08 

Valašská kyselica 

Krůtí játra na roštu, grilovaný hřebínek slaniny, hranolky, tatarská omáčka    110.-  

Cuketové rizoto s bílým vínem a parmazánem, zjemněné máslem, kuřecí prsa z grilu, smažená rucola  120.-  

Vepřová panenka grilovaná do růžova, BBQ omáčka, pečené brambory s fazolkami a česnekem  130.- 

Spicy burger z vyzrálého hovězího s chilli a jalapeńo papričkami, římský salát, rajče okurek,  

hranolky, mayo           130.- 

 

STŘEDA 04.08. 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

Indické kuřecí curry s bambusovými výhonky, smetanou a kokosovým mlékem , jasmínová rýže  110.-  

Řízečky z vepřové panenky v sezamové strouhance, bramborová kaše, trhané saláty s vinagrettem   120.- 

Krůtí steak marinovaný v jogurtu, smetanový krém s provensálským kořením, pečáky, karotka na másle 130.- 

LOW CARB Grusetkové těstoviny s listovým špenátem, česnekem a msetanou, filírované kuřecí prso  140.-                                 

 

ČTVRTEK  05.08. 

Hrachová polévka s uzeninou 

Záhorácký závitek z vepřové kýty, plněný kysaným zelím se slaninou, šťouchaný brambor, silná šťáva  110.- 

Tortilla plněná trhaným kuřecím, fresh zeleninou, marinovaným zelím a bylinkovou mayo, hranolky  120.-  

Svíčkové medailonky z grilu s jemnou omáčkou z uzeného chilli, restovaná cuketa s tymiánem, hranolky 140.-  

Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy, slaninou a parmazánem, bylinková bageta  125.- 

 

PÁTEK 06.08. 

Silný vývar z uzených žeber s kroupami a bramborem 

Francouzské brambory s moravským uzeným, hráškem a vejcem, kyselý okurek    110.- 

Hovězí líčka dušená ve vlastní šťávě s červeným vínem a kořenovou zeleninou, bramborové pyré  130.- 

Vepřová panenka v marinádě z hrubozrnné hořčice, gratinované brambory,  

francouzský salát s červenou řepou, rokfórovým sýrem a koriandrem     130.- 

Americký Hot Dog, nakládaná zelenina, čedar, křupavá slanina, smažené cibulové kroužky,  

domáci mayo            125.- 

 

DOMÁCÍ DESERT – INFO U OBSLUHY 

39.- 
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