
       Denní nabídka hotových jídel

Na požádání jídlo zabalíme do přenosného obalu. Cena obalu je 4 Kč. 

                                                 21. května 2015                   

DENNÍ MENU                                                                  

Místo polévky z menu si v ceně můžete dát zeleninový salát (100g) dle denní nabídky.

Polévky: A: 0,3 l Hovězí s játrovou zavářkou   1A369

B: 0,3 l Gulášová   1A6

l. 120 g Vepřové žebírko se šunkou a vejcem, smažené hranolky  1A36 70,--

ll. 100 g Zbojnický skřivan, houskové knedlíky/dušená rýže/   1A367 60,--

   III. 4 ks   kynuté knedlíky s borůvkami sypané tvarohem maštěné máslem  1A37 55,--

Polévky:

0,3 l Hovězí s játrovou zavářkou    1A369 15,--

0,3 l Gulášová    1A6 15,--

Nabídka dne: /na objednávku/

150 g Cikánské vepřové žebírko, smažené hranolky   1A6 68,--

100 g Pytlácká kapsa/vepřová směs v bramboráku se sýrem/    1A67 68,--

100 g Smažená krůtí kapsa/šunka,hermelín/, bramborová kaše s máslem   1A37 68,--

150 g Řeznické biftečky/kýta,játra/, smažené hranolky   1A6 74,--

100 g Kuřecí plátek Tabako, smažené hranolky   1A67 63,--

100 g Přírodní vepřový/kuřecí/ řízek, vařené brambory     1A67 60,--

100 g Smažený vepřový /kuřecí/řízek, bramborový salát s majonézou   1A37910 68,--

Bezmasá jídla:

100 g Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka     1A3710 56,--

120 g Smažený sýr se šunkou, smažené hranolky, tatarská omáčka   1A3710 69,--

100 g Smažený hermelín, vařené brambory, tatarská omáčka    1A3710 60,--

120 g Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka   1A3710 53,--

Hotová jídla:

100 g Maďarský guláš, houskové knedlíky    1A367 58,--

100 g Krůtí játra na cibulce, dušená rýže     1A6 54,--

100 g Hovězí maso dušené na žampionech, dušená rýže   1A6 56,--

100 g Azu po tatarsku, bramboráčky   1A367 60,--

150 g Vepřové ledvinky na cibulce, houskové knedlíky   1A367 50,--

100 g Kuřecí těstovinový salát se zeleninou,sýrem a francouzským dresingem  1A67 56,--

100 g Srbské vepřové žebírko, vařené brambory   1A6 57,--

100 g Cikánská hovězí pečeně, houskové knedlíky    1A367 61,--

150 g Moravský vrabec,hlávkové zelí, bramborové knedlíky    1A37 57,--

400 g Družstevní dlabanec/opečené bram.knedlíky,hlávkové zelí, uzené s cibulkou/  1A37 50,--

2 ks       sázené vejce, čočka na kyselo, okurka, chléb     1A3 45,--

100 g Rizoto z kuřecího masa se sýrem a okurkou     1A67 53,--

100 g Pivovarská kapsa/kýta,uzené,hermelín/, bramborová kaše s máslem   1A67 60,--

160 g Smažený květák, bramborová kaše s máslem    1A37 52,--

150 g Smažené brokolicové karbenátky se sýrem, vařené brambory, tatarka  1A3710 47,--

120 g Smažená vepřová játra, bramborový salát s majonézou    1A37910 48,--

100 g Smažený karbenátek, bramborový salát s majonézou    1A37910 51,--

S a l á t y :

100 g Mrkvový 15,--

100 g Rajčatový s cibulkou 15,--

Případné objednávky vyřizujeme na tel. čísle 566 622 529.


