
Polední menu 21.8.–25.8.2017 DISCOUNT                                                                                                                                                                 
10% bezlepková jídla označena GF (Glutten Free)          

 

 

Pondělí - Monday:  

 Hovězí vývar s masem, zeleninou a kuskusem Beef broth with meat and vegetables  25,- 

1. Pražská hovězí pečeně, jasmínová rýže (houskový knedlík) GF 90,- 

 Prague beef roast (with eggs), jasmine rice (bread dumplings)   

2. Kuřecí plátek s přírodní šťávou, hranolky   90,- 

 Grilled chicken slice with natural sauce, French fries 

3. Špagety s kuřecím masem a omáčkou Quatro Formaggi  85,- 

 Spaghetti with chicken meat and Quattro Formaggi sauce 
 

Úterý – Tuesday: 

 Hráškový krém s máslovými krutony Peas cream with butter croutons  25,- 

1. Kuřecí Ondráš (plátek v bramborákovém těstě), kysané zelí s cibulkou  90,- 

 Chicken steak in potato pancake, sauerkraut with onion   

2. Drůbeží sekaná pečeně s bylinkami, bramborová kaše s máslem, okurka  85,- 

 Chicken burger with herbs, potato mash with butter, cucumber 

3. Dukátové buchtičky se šodo krémem zjemněným rumem  85,- 

 Sweet buns with vanilla cream and rum 
 

Středa - Wednesday: 

 Kuřecí vývar s masem, zeleninou a kapáním Chicken broth with meat, vegetables  25,- 

1. Pečený medový bůček, špenát, bramborový knedlík  85,- 

 Roast pork belly with honey, spinach, potato dumplings 

2. Rýžové nudle s krůtím masem a zeleninou Julienne  90,- 

 Rice noodles with turkey meat and vegetables Julienne 

3. Smažený sýr, vařený brambor s máslem, domácí tatarka  90,- 

 Fried cheese, boiled potato with butter, home tartar sauce 
 

Čtvrtek – Thursday: 

 Zeleninový krém s krupicovými nočky Vegetable soup with semolina gnocchi 25,-  

1. Španělský ptáček, jasmínová rýže (houskový knedlík) GF 90,- 

 Spanish beef slice filled with egg, cucumber and bacon, jasmine rice (bread dumplings) 

2. Čevabčiči s hořčicí a cibulkou, vařený brambor s máslem, okurka  85,- 

 Minced meat with mustard and onion, boiled potato with butter, cucumber 

3. Bulgurový salát s kuřecím masem, mátou, koriandrem, česnekem a citronovou zálivkou  90,- 

 Bulgur salad with chicken, mint, coriander, garlic and lemon dressing 
 

Pátek - Friday: 

 Bramborová s houbami Potato soup with mushrooms  25,- 

1. Kuřecí špíz se slaninou a cibulí s přírodní šťávou, bramborová kaše s máslem  85,- 

 Chicken skewer with natural juice with herbs, mashed potatoes with butter 

2. Lasagne a la Bolognesse (krůtí maso, rajčata, karotka, červené víno, oregano)  90,- 

 Lasagne a la Bolognesse (turkey meat, tomatoes, carrot, red wine, oregano)  

3. Vepřová pečínka na hořčici, jasmínová rýže  85,- 

 Pork roast on mustard, jasmine rice 

 

Sobota - Saturday: 

 ZAVŘENO - CLOSED 

 

 

 

 

Stálá nabídka pro tento týden Permanent offer for this week 

150g Smažené žampiony Fried mushrooms  65,- 

100g Smažený sýr Fried cheese  65,- 

 


