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tel:  556 706 304 

 
 

ROZVOZ - TAKE AWAY 13.00 – 13.30H – OBJEDNÁVKY ROZVOZ 8.00 – 10.30H 

 

PONDĚLÍ 26.09. 

Žampiónová polévka s bramborem 

Záhorácký závitek z vepřové krkovice plněný kysaným zelím a slaninou, šťouchaný brambor, silná šťáva 125.-  

Italské těstoviny s boloňskou masovou směsí, parmazán, zeleninový salát     135.- 

Kuřecí steak s pražskou šunkou, gratinovaný goudou, rané brambory, demi glace   140.- 

FIT MENU Hříbkové rizoto s bílým vínem, máslem a parmazánem, filírovaný kuřecí steak z grilu  140.- 

 

ÚTERÝ 27.09. 

Polévka z bílých fazolí s uzeninou 

Tradiční rizoto s vepřovým masem, hráškem a strouhaným sýrem, kyselý okurek   125.- 

Kuřecí gyros, hranolky, tzatziki salát, česneková mayo      135.- 

Medailonky z vepřové panenky, tymiánový demi glace, mačkané brambory s listovým špenátem  140.- 

FISH MENU Smažené filé z mořského hejka, vařený brambor, domácí tatarská omáčka   140.- 

 

STŘEDA 28.09 – STÁTNÍ SVÁTEK 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

Smažené medailonky z vepřovou panenkou, brambory maštěné máslem, domácí tatarská omáčka 160.- 

Italské těstoviny restované se slaninou, česnekem a smetanou, kuřecí prsa, parmazán salát  160.-  

Hovězí líčka dušená na červeném víně a kořenové zelenině, bramborová kaše, karotkové chipsy  160.- 

GURMAN MENU Hovězí rumpsteak 250G, krémová omáčka se zeleným pepřem,  

grilovaný lusk papriky se slaninou, opékaný brambor      200.- 

 

ČTVRTEK 29.09. 

Frankfurtská polévka 

Nudličky z vepřové panenky restované se slaninou, pórkem a česnekem, jasmínová rýže  125.-  

Vepřové výpečky, červené medové zelí, bramborový knedlík s restovanou cibulkou   135.- 

Hovězí líčka dušená na červeném víně a kořenové zelenině, bramborová kaše, karotkové chipsy  145.- 

BURGER MENU Burger s trhaným vepřovým masem, jack daniel´s omáčkou a slaninovou marmeládou,  

salát, rajče, hranolky, mayo          150.- 

 

PÁTEK 30.09.  

Jihočeská kulajda s hřiby 

Špíz z vepřové panenky prokládaný slaninou, paprikou a cibulí, bramborová kaše, demi glace  125.- 

Italské gnocchi restované na olivovém oleji s pirp piri zeleninou a slaninou, kuřecí prsa z grilu, parmezán 135.- 

Španělský ptáček z hovězího roštěnce, jasmínová rýže, rajčatový salát s cibulí    150.- 

STEAK MENU Medailonky z pravé svíčkové, bernská omáčka, brokolice na páře,  

bramborové pyré s parmezánem        180.- 
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