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

                 nebo             0,33l lahev coca-cola light/cherry    21,- 
  Poloviční porce v době poledního menu nepodáváme. 

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

Na stravenky nevracíme!!!!! 

 

Pondělí  :   Kulajda          18,-  
 150g Vepřová pečínka s dušeným moravským zelím a bramborovým knedlíkem 88,-  

 150g Pikantní restovaná kuřecí jatýrka   s dušenou rýží     88,- 

 1 ks Domácí moučník - tiramisu        29,-  

      Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem  (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  19,- 

 

Úterý :   Pórková polévka s vejci    (vitální kuchyně)  18,-  

 150g Pečená treska v bylinkové krustě s citronem a vařeným máslovým   89,- 

  bramborem      (vitální kuchyně)   

 150g  Vepřový flamendr s křenem a domácími bramboráčky     95,- 

 1 ks Domácí moučník - tiramisu        29,-  

      Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem  (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  19,- 

 

Středa  :   Zeleninovo-bramborová polévka       18,- 

 150g Burgundská hovězí pečeně s domácím houskovým knedlíkem   88,- 

 150g Kuřecí hamburger s hranolkami a ďábelskou omáčkou    90,- 

       (.....ze světových kuchyní)  

 1 ks Domácí moučník - tiramisu        29,-  

      Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem  (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  19,- 

 

Čtvrtek :   Hovězí vývar se špaldovým krupicovým nočkem (vitální kuchyně)  18,- 

 150g Pečené krůtí špalíčky na houbovém krupotu (vitální kuchyně)  93,- 

 150g Plněný vepřový bůček s bramborovou kaší       85,- 

      Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem  (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  19,- 

 

Pátek  :   Čočková s párkem         18,-  
 150g Kuřecí CORDON BLEU se šťouchaným bramborem    89,-  

 150g Čočka na kyselo s opečenou klobáskou, okurkem a čerstvým chlebem  80,-  

      Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem  (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  19,- 

 

Jídla na objednávku: 

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

 100g    Smažený sýr, hranolky, tatarka        99,- 

 250g Italský salát s grilovaným kuřecím masem, mozzarellou a toastem  130,- 

  

 Všechna jídla mohou obsahovat alergeny. Informace o alergenech  obsažených  

  v pokrmech žádejte u obsluhy. 

 

       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....                    


