ROZVOZ - TAKE AWAY 13.00 – 13.30H – OBJEDNÁVKY ROZVOZ 8.00 – 10.30H
PONDĚLÍ 19.09.
Bramboračka s hřiby
Vepřové výpečky na anglické slanině, šťouchaný brambor, zeleninový salát
Mexické buritto plněné pikantní masovou směsí, čedarem a trhanými saláty, hranolky, mayo
Medailonky z vepřové panenky, panenka v omáčce s třemi druhy pepře, pečené brambory
FIT MENU Španělská paella s šafránovou rýží, černými olivami, pikantním chorizem a kuřecím masem,
rajčatový salát s bazalkou

ÚTERÝ 20.09.
Indická čočková polévka s kurkumou a karotkou
Segedínský guláš z vepřové plece, houskový knedlík
Pečené kuřecí špalíky na bylinkách, bramborová kaše, okurkový salát
BBQ vepřová žebírka, kukuřičný klas, jacket potato s brynzou, libečkem a slaninou
FISH MENU Filé nilského okouna v bylinkové krustě, salát z černé čočky beluga, bylinková bageta

STŘEDA 21.09.
Ukrajinský boršč se zakysanou smetanou
Smažený vepřový řízek, tradiční bramborový salát s majonézou a zeleninou
Pečené krůtí ramínko na rozmarýnu a česneku., mačkané brambory s máslem, salát
Asijské kachní prso na julienne zelenině s citrónovou trávou a sójovou omáčkou, pečené nudle
LOW CARB Hovězí medailonky ve smetanové omáčce se sušenými rajčaty a česnekem,
batátová galetka s grilovanou slaninou

ČTVRTEK 22.09.
Gulášová polévka
Švédské masové kuličky, brusinková omáčka se smetanou, ranné brambory s pažitkovým máslem
Indická TIKKA MASALA, kuřecí maso marinované v koření tandoori masala,
omáčka z pasírovaných rajčat se zázvorem, česnekem a kurkumou, pečená rýže, zakysaná smetana
Vepřová panenka z grilu, royal omáčka s modrým sýrem a lesními hřiby, pečené brambory s česnekem
BURGER MENU Cheese&bacon burger z vyzrálého hovězího, čedar, slanina, rajče, salát, hranolky,
mayo z pečené cibule

PÁTEK 23.09.
Hovězí vývar s kapáním a zeleninou
Smažený květák, brambory maštěné máslem, tatarská omáčka
Italské rizoto s dýní hokaido, bílým vínem a parmazánem, zjemněné máslem, kuřecí prso, smažená rucola
Vídeňská roštěná dušená ve vlastní šťávě, restovaná cibule se slaninou, bramborová kaše, rajčatový salát
STEAK MENU Kančí hřbet grilovaný do růžova, redukce z portského vína, bramborová kroketa,
karotka s třtinovým cukrem
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