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AKCE: ke každému menu   0,5l  BIO levandulová limonáda  50,- 
  Poloviční porce v době poledního menu nepodáváme. 

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

na rok 2018. Na stravenky nevracíme!!!!! 

 

PONDĚLÍ: Zeleninový krém s krutonky       25,- 

 150g Pikantní kuřecí nudličky s pečeným bramborem a míchaným zeleninovým  105,- 

  salátkem    

 150g Vepřová kotletka na houbách s dušenou rýží     100,- 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

ÚTERÝ :   Polévka z červené čočky a pomeranče   (vitální kuchyně) 25,- 

 150g Kuřecí stehenní steak na kuskusovém zeleninovém rizotku   102,- 

          (vitální kuchyně)  

 150g Grilovaná vepřová krkovička s pepřovou omáčkou a pečenými cibulovými  102,- 

  bramborami 

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

STŘEDA  :   Staročeská česnečka se sýrem a krutonky      25,- 

 150g Hovězí ragú na kořenové zelenině a červeném víně s dušenou rýží   109,-  

 150g Vepřový gyros s tzatziki se smaženými hranolkami     102,- 

       (...ze světových  kuchyní)  

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

ČTVRTEK :  Pórkový krém s mrkvovou slámou    (vitální kuchyně) 25,- 

150g Segedínský guláš z kysaného zelí a krůtího masa na česneku a zázvoru  105,- 

 s domácím karlovarským knedlíkem   (vitální kuchyně) 

 150g Spaghetti s masovou směsí bolognese, sypané parmazánem   100,-  

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

PÁTEK: Frankfurtská polévka s párkem a bramborem      25,- 

 150g Kuřecí medailonky v česnekovém těstíčku se šťouchaným bramborem  100,- 

 150g Vepřový burger se slaninkou, sýrem čedar a salátem Coleslaw   105,-  

Přílohy:  Salát z červené řepy s křenem (zelenina z naší zahrádky v bio kvalitě)  25,- 

 

 

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....   


