Hotová jídla podávaná do 15.30 – 18.2.2019
Polévky
* Poctivá česnečka s olomóckým tvarglem a opečeným chlebem

30,-

* Žampiónový krém

35,TÝDENNÍ SPECIALITA

* 200gr Grilovaná vídeňská roštěná se smaženou cibulkou, domácí hranolky, hořčičný dip

145,-

MENU DNE
* Žampiónový krém + Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka

129,-

Hlavní jídla
* Milánská hovězí pečeně, houskový knedlík / dušená rýže

114,-

* Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka

105,-

* Grilované medailonky z krůtích prsou na tymiánu, zeleninový bulgur

117,-

* Pečená vepřovaná krkovice špikovaná česnekem, chlupatý knedlík, červené zelí

112,-

* Pšeničná tortilla plněná masovou směsí na ledovém salátu, zakysanka

112,-

POLEDNÍ ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NÁPOJŮ á 25,- Kč:
Lobkowicz nealko 0,33 / Pomerančová limonáda 0,3 / Espresso Delta
STÁLÁ POLEDNÍ NABÍDKA 18-22.2.2019
* Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát
* Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, smažená cibulka

112,98,-

* Smažený vepřový řízek Savoják, selský bramborový salát bez majonézy

112,-

* Variace listových salátů s rozpečeným hermelínem a brusinkami

115,-

Nevařte doma, vaříme dobře – přejeme Vám dobrou chuť

Lunch meals until 15.30 – 18.2.2019
Soups
* Garlic soup with blue cheese and bread croutons

30,-

* Mushrooms soup

35,Speciality of the week

* 200gr Grilled entercote, chips, mustard dip
Menu of the day

145,-

* Mushrooms soup + Fried milled schnitzel, potato purre

129,-

Main dishes
* Beef slice in Italian sauce , bread dumplings / jasmine rice

114,-

* Fried milled schnitzel, potato purre

105,-

* Tortilla with meat mixure and vegetable

112,-

* Turkey medallions in thyme, bulgur with vegetable

117,-

* Roast pork necktie, cabbage, dumplings

112,-

Classic meals we offer whole week
* Roasted pork, spinach, potato dumplings

112,-

* Potato dumplings filled with smoked meat, cabbage, fried onion

98,-

* Fried pork schnitzel, potato salad

112,-

* Variety of lettuce salads with grilled camembert cheese and cramberries

115,-

Do not cook at home, we cook well - we wish you a good taste

