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AKCE:  ke každému menu   0,33l láhev coca-cola    21,- 

                 nebo             0,33l lahev coca-cola light/cherry    21,- 
Přijímáme stravenky GASTRO PASS (Sodexo) a TICKET RESTAURANT (Edenred). 

Na stravenky nevracíme!!!!! 

 

Úterý :   Cuketovo-bramborová polévka s tymiánem (vitální kuchyně, A-1,9) 18,- 

 150g Filet z aljašské tresky s citronovou omáčkou a bramborovou kaší  88,- 

         (vitální kuchyně, A-1,4,7)   

 250g Vepřové rizoto se sýrem a salátem z kysaného zelí   (A-7)  85,- 

 

Středa  :   Hovězí vývar s domácím drobením    (A-1,3,9) 18,- 

 150g Smažené žampiony s vařeným máslovým bramborem s petrželkou   85,- 

  a domácí tatarskou omáčkou       (A-1,3,7)  

 150g Indické kuřecí nudličky s cizrnou a jasmínovou rýží       87,- 

      (.....ze světových kuchyní)  (A-1) 

  

Čtvrtek :   Pohanková polévka s jarní zeleninou  (vitální kuchyně, A-1,9) 18,-  

 150g Krůtí medailonky v hořčičné omáčce se šťouchaným bramborem  89,- 

         (vitální kuchyně, A-1,10)   

 150g Hovězí guláš s cibulkou, feferonkou a houskovým knedlíkem  (A-1,3,7,9) 85,-  

 

Pátek  :   Jemná rajčatová polévka      (A-1,7) 18,- 

 150g Kuřecí steak na žampionech s hranolkami     (A-1)  88,-  

 150g Cmunda po kaplicku - bramborák plněný kachním masem   (A-1,3,7) 85,- 

  

Jídla na objednávku: 

 150g    Kuřecí prsíčka na bylinkovém másle se šťouchaným bramborem  130,-                                 

 100g    Smažený sýr, hranolky, tatarka      (A-1,3,7,10) 99,- 

 

    Připravujeme pro Vás: 
      23.3.- 28. 3. 2015 Mandlové menu 
      1.4. - 5.4. 2015   Velikonoční menu 
     11. 5. - 16. 5. 2015  Chřestové menu  
 
 

Seznam alergenů vyznačených na jídelním lístku podle  kódů: 

Obiloviny -1, korýši-2, vejce-3, ryby-4, podzemnice olejná-5, sojové boby-6, mléko a výrobky z něj-7, 

skořápkové plody-8, celer-9, hořčice-10, sezam-11, oxid siřičitý-12, vlčí bob-13, měkkýši-14  

 

 

 

 

 



 

 

 

       Všechna jídla pro Vás vaříme z čerstvých surovin... Pokrmy jsou dochuceny  

   pouze bylinkami a čistým kořením bez glutamátu. 

  Tip na dárek: nabízíme možnost zakoupení DÁRKOVÉHO POUKAZU  

              ve Vámi určené hodnotě pro Vaše blízké, platného na všechny služby  

               našeho hotelu - jídlo, ubytování, golf, vinotéka....                    

 


