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      0,5l  BIO levandulová limonáda 55,- 

AKCE: ke každému menu   0,33l láhev coca-cola    30,- 

Platnost akce 11-13.00  nebo      0,33l lahev coca-cola light  30,- 
  Poloviční porce v době poledního menu nepodáváme. 

Přijímáme stravenky GASTRO PASS (Sodexo) a TICKET RESTAURANT (Edenred) platné  

na rok 2019. Na stravenky nevracíme!!!!! 

 

PONDĚLÍ: Frankfurtská polévka s párkem a bramborem     25,- 

 150g Kuřecí řízečky v kokosovém těstíčku s bramborovo-hráškovým pyré  110,-  

 150g Masové polpette v rajčatové omáčce s těstovinami penne    103,- 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  28,- 

ÚTERÝ :  Hráškový krém s krutonky     (vitální kuchyně) 25,- 

 150g Kuřecí steak Capresse s bulgurem a rukolovým salátkem ochuceným  111,- 

  bazalkovým pestem      (vitální kuchyně) 
 150g Smažený hermelín v bramboráku se zelným salátem s mrkví   101,- 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  28,- 

STŘEDA  :   Bílá fazolová polévka        25,- 

 150g Grilovaná vepřová kotletka s gratinovaným smetanovým bramborem  105,-  

 150g   Kuřecí gyros s řeckým salátem v domácím pita chlebu    109,- 

      (...ze světových  kuchyní)  

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  28,- 

ČTVRTEK :  Zeleninová polévka se špaldou    (vitální kuchyně) 25,- 

150g Krůtí medailonky v medovo-hořčičné omáčce se šťouchaným bramborem 115,- 

        (vitální kuchyně) 

 300g Pečená kachnička s červeným zelím a domácím houskovým knedlíkem  135,- 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  28,- 

PÁTEK: Bramborový krém s uzeným masem od kosti     25,- 

 150g  Kuřecí vykoštěné stehýnko se smetanovou omáčkou s lesními houbami   107,- 

  a dušenou rýží     

 150g Smažený vepřový řízek z krkovičky na česneku s dom. bramborovým salátem  107,-  

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  28,- 

  bramborem  

 

 Jídla na objednávku: 

 150g    Kuřecí prsíčka na bylinkovém másle se šťouchaným bramborem  139,-                                 

 100g    Smažený sýr, hranolky, tatarka        125,- 

 

  Všechna jídla mohou obsahovat alergeny. Informace o alergenech  obsažených  

  v pokrmech žádejte u obsluhy.  

 Váhy masa jsou uváděny v syrovém stavu. Změna poledního menu vyhrazena. 

       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....   


