
  

Polévky

Kuřecí vývar s masem a nudlemi………….. ………………...…          30,-
Obsahuje alergen 1,3,
Masový boršč se zakysanou smetanou……………………..……           30,-
Obsahuje alergen 1,3,7
                                    

Hlavní jídla

Menu: Kuřecí vývar+Masová směs,rýže(bramboráčky)………………………..  99,-
K meníčku , sladká tečka zdarma.

150g Hovězí maso,rajská omáčka,těstoviny(houskový knedlík)……………...  109,-
         Obsahuje alergen 1,3,7

150g Srnčí řízečky,náš bramborový salát………………………………………. 129,-
         Obsahuje alergen 1,3,7

150g Vepřová krkovička,bramborový knedlík,zelí…………………………...…. 99,-
   Obsahuje alergen 1,3,7

150g Bramborové gnocchi s kuřecím masem v sýrovo-smetanové omáčce….… 125,-
         Obsahuje alergen 1,3,7

4ks  Lívanečky s lesním ovocem a zakysanou smetanou…………………………  89,-
           Obsahuje alergen 1,3,7

150g Kuřecí plátek se šunkou a sýrem.hranolky,dip……..…………………….   119,-
          Obsahuje alergen 1,3,7

150g Smažený kuřecí/vepřový řízek,vařený brambor,okurka….. ………………  119,- 
         obsahuje alergen 1,3.7

120g Smažený sýr, hranolky, tatarka ……………...……………………………. 119,-  
         Obsahuje alergen 1,3,7
120g   Variace listových salátů s kuřecím masem,slaninou,krutony,parmazán,cesar dresing…. 125,-

Pivo do PET láhve na dnešní den je Gambrinus 11°  ………………………………………        20,-

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

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,-

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

Kombinace různých ingrediencí je možná.
         
Omáčky a dresinky: tatarka

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

Menu boxy a kelímky jsou v ceně.

       


