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ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY OD 10.30 – 13.30H 

OBJEDNÁVKY ROZVOZU OD 8.00 DO 10.30 

 

PONDĚLÍ 18.10.   

Bramborový krém se slaninou 

Smažen květák, vařené brambory maštěné máslem, tatarská omáčka     110.- 

Italské gnocchi ve smetanové omáčce s parmskou šunkou a parmazánem, smažená rucola, kuřecí prso z grilu 120.- 

Hovězí roštěna dušená ve vlastí šťávě, smažena cibule, jasmínová rýže, trhané saláty   130.- 

Grilovaný oštěpok, listové saláty s medovo hořčičným dresinkem, macerované hroznové víno,  

bylinková bageta           130.- 

 

ÚTERÝ 19.10. 

Pikantní mexická s bílými fazolemi 

Hovězí pečeně, rajská omáčka, houskový knedlík       110.- 

Tagliatelle s bazalkovým pestem, slunečnicovými semínky, parmazánem, filírovaná panenka z grilu  120.- 

Telecí steak s bylinkovým máslem, jacket potato plněný chorizem, cibulkou a pikantní salzou, kukuřičný klas 140.- 

Tortilla plněná marinovaným zelím, fresh zeleninou a kuřecím masem, tekutý čedar, hranolky  125.- 

 

STŘEDA 20.10. 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

Moravské výpečky, hlávkové zelí se špekem, vařený brambor        110.- 

Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem gouda, máslová kaše, dýňový kompot   125.- 

Svíčkové medailonky z grilu, omáčka z pečených paprik zjemněná smetanou, kořeněné pečáky s česnekem 140.- 

LOW CARB Krůtí medailonky s okurkovou salsou, zakysaná smetana s bylinkami, celerové hranolky  140.- 

 

 

ČTVRTEK 21.10. 

Frankfurtská polévka  

Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy a parmazánem, restovaná slanina, bylinková bageta 110.-  

Vepřové ražničí s cibulí a slaninou, demi glace, šťouchaný brambor, salát     120.- 

Burger s trhaným vepřovým masem, římský salát, rajče, cibulový džem, česneková mayo, hranolky  130.- 

FISH MENU Grilovaný losos, citrónové rizoto s bílým vínem a černým sezamem, zjemněné máslem, polníček  140.- 

 

PÁTEK 22.10  

Ukrajinský boršč 

TYROLER GRÖSTLR, restované hovězí, vepřové a uzené maso s brambory a nočky, sázené vejce, zelný salát 110.- 

Španělský ptáček, jasmínová rýže, rajčatový salát       130.- 

Vepřová panenka plněná anglickou slaninou a ementálem, tymiánový demi glace, bramborová kaše  130.- 

Anglický roastbeef, s pepřovou omáčkou a ratatouille zeleninou, opékané brambory z pánve   130.- 

 

 

DOMÁCÍ DESERT – INFO U OBSLUHY 

39.- 
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