
  

Středa:
Polévka: Rajská s těstovinou ………………………………………………………………..       30,-
Menu: Polévka + Zapečené šunkofleky, okurka………..……………………………………       99,-
Vepřové medailonky se smetovo-pepřovou omáčkou, opečený brambůrek ve slupce ………     139,-
Kuřecí placičky, vařený brambor, dábělská majonéza ……………………………………….     109,-
K meníčku, sladká tečka zdarma.

Čtvrtek:
Polévka: Frankfurtská s párkem……………………………………………………………..        30,-
Menu: Polévka + Holandský řízek, br.kaše, okurka…....……………………………………        99,-
Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor……………………………………………. ………       99,-
Hovězí nudličky po cikánsku, rýže…………………. ……………………………………….     119,-
K meníčku, sladká tečka zdarma.

Pátek:
Polévka: Pórková s vejcem... ………………………………………………………………..       30,-
Menu: Polévka + Hovězí kostky na česneku, špenát, br.špalíčky…………………………...      119,-
Řeznická sekaná, bramborová kaše, okurka ………………………………………... ………       99,-
Těstovinový salát se zeleninoua kuřecím masem …...……………………………………….     109,-
K meníčku, sladká tečka zdarma.

Sobota:
Polévka: Dršťková ………... ………………………………………………………………..       30,-
Menu: Polévka + Moravský vrabec, houskový knedlík, zelí…...……………………………       99,-
Rizoto se zeleninou a kuř.masem, sypané sýrem, okurka ……………………………...……       99,-
Vepřová kotleta se šunkou, sázené vejce, hranolky, zelný salát.…………………………….      129,-
K meníčku, sladká tečka zdarma.

Neděle:
Polévka: Čočková s klobásou………………………………………………………………..       30,-
Menu: Polévka + Segedínský guláš, houskový knedlík .……………………………………       99,-
Tortila s kuřecímy stripsy, ledovým salátkem, rajčaty, slaninou a hranolky ………... ………     119,-
Krůtí guláš s těstovinami …………………………... ……………………………………….     109,-
K meníčku, sladká tečka zdarma.

Kávu a čaj, Vám rádi s sebou taky uděláme.
Káva dle vlastního výběru …………………………………………………………………         35,-
Čaj dle vlastního výběru ……………………………………………………………………        15,-

Menu boxy a kelímky jsou v ceně.

Speciality našeho kuchaře



  

Speciality našeho kuchaře

Bageta s trhaným kuř. masem, listovým salátem, bylinkovým dresinkem a jarní cibulkou. 99,-
V menu s hranolkami nebo salátem coleslaw, omáčka dle vlastního výběru ……………     139,-

Bageta s trhaným vepřovým masem, karamelizovanou cibulkou a hořčičným dresinkem .. 99,-
V menu s hranolkami nebo salátem coleslaw, omáčka dle vlastního výběru ……………     139,-

Caesar bageta (kuřecí prsa, římský salát, parmezánový chips, slanina, caesar salát) …       99,-
V menu s hranolkami nebo salátem coleslaw, omáčka dle vlastního výběru ……………     139,-

Bageta s tuňákem, ledovým salátem, vejcem, rajčetem, majonéza ………………………      99,-
V menu s hranolkami nebo salátem coleslaw, omáčka dle vlastního výběru ……………     139,-

Bagel s parmskou šunkou, listovým salátem, bylinkovým máslem, čedarem a rajčaty …     99,-
V menu s hranolkami nebo salátem coleslaw, omáčka dle vlastního výběru …………….    139,-

Bageta lze zaměnit za Bagel a opačně. Kombinace různých ingrediencí je taky 
možná.

         
Omáčky a dresinky: tatarka

hořčičný dresink
caesar dresink                                               Vše za 10kč
majonéza
česnekový dresink
bylinkový dresink

Menu boxy a kelímky jsou v ceně.


