POLÉVKY
0,3l Masový vývar s nudlemi (1,3,9,)

40,-Kč

0,3l Česnečka s krutony, šunka, sýr, vejce (1,3)

45,-Kč

KUŘECÍ MASO
200g Kuřecí steak s omáčkou na výběr*
kuřecí prsa, bylinkové máslo (7)

132,-Kč

150g Kuřecí smažený řízek
kuřecí prsa, trojobal (1,3,7)

128,-Kč

150g Kuřecí kapsa přírodní

143,-Kč

šunka, eidam (1,3,7)

*omáčky: švestková, pepřová a bylinková

VEPŘOVÉ MASO
200g Vepřová panenka s omáčkou dle výběru*
vepřová panenka, smetana, pepř (1,7)

152,-Kč

150g Vepřový kotlet se sázeným vejcem

135,-Kč

150g Vepřový smažený řízek
vepřová kotleta, trojobal (1,3,7)

128,-Kč

*omáčky: švestková, pepřová a bylinková

BEZMASÁ JÍDLA
100g Smažený sýr

95,-Kč

eidam, trojobal (1,3,7)

TĚSTOVINY
300g PENNE s kuřecím masem, špenátem a smetanou
penne, kuřecí prsa, smetana, niva (1,3,7)

140,-Kč

SALÁTY
350g Zeleninový salát s kuřecím masem obalovaným v sezamu
138,-Kč
rajče, okurek, paprika, led. salát, 100g kuřecí prsa, sezamové semínko
(1,3,7)

DEZERTY
2 ks Palačinky s malinami, zmrzlinou a šlehačkou
(palačinka, kopeček vanilkové zmrzliny, ovoce, šlehačka (7)

105,-Kč

2 ks Palačinky s Nutellou a šlehačka
palačinka, Nutella, šlehačka (1,3,7)

73,-Kč

250g Horké maliny se zmrzlinou

65,-Kč

maliny, 2 kopečky vanilkové zmrzliny, šlehačka (7)
250g Zmrzlinový pohár s lentilkami

55,-Kč

3 kopečky zmrzliny, lentilky, šlehačka (7)
50g Kopeček zmrzliny dle denní nabídky (7)

15,-Kč

1 ks Kornout zmrzlinový

3,-Kč

NĚCO NA CHUŤ
1ks Topinka s pikantní kuřecí směsí
topinka 1ks, kuřecí maso, zelenina, kečup (1,3)

82,-Kč

1ks Topinka se šunkou, sýrem a sázeným vejcem
topinka 1ks, šunka, eidam, vejce (1,3,7)

76,-Kč

200g Smažené domácí chipsy

45,-Kč

PŘÍLOHY
200g Vařené brambory

35,-Kč

200g Šťouchané brambory

40,-Kč

200g Hranolky

40,-Kč

200g Americké brambory

45,-Kč

2ks bramboráčky

35,-Kč

OMÁČKY
50g Tatarská omáčka / kečup

15,-Kč

50g Francouzský dresing
50g Ďábelská omáčka

20,-Kč

1 ks

10,-Kč

Menu box / box polévka

Přejeme dobrou chuť …
Váha masa je uvedena v syrovém stavu.
Hranolky, americké brambory jsou váženy v mražené. Poloviční porce účtujeme
za 75% ceny pokrmu. Podrobný seznam alergenů Vám na požádání předloží
obsluha.

