
Seznam alergenů 

1). Obiloviny obsahující lepek  2) Korýši a výrobky z nich  3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich 5) Arašídy (jádra podzemnice olejné) 
a výrobky z nich 6) Sójové boby a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj včetně laktózy 8) Skořápkové plody a výrobky z nich (mandle, vlašské 
ořechy, lískové ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie a makadamie  9)  Celer a výrobky z něj 10) Hořčice a její výrobky 11) Sezamová 
semínka a výrobky z něj 12) Oxid siřičitý a siřičitany (pouze v koncentracích nad 10 mg/kg, Siřičitany najdeme pod označením E220, E221, E222, 
E223, E224, E226, E227, E228) 13) Vlčí bob a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich. 

 

 

Polední nabídka   12.10. – 16.10. 2020 

Pondělí    12.10.   

polévka  Kuřecí vývar se zeleninou a domácími nudlemi          (1,3,7,9) 35,- 

hlavní chody Vepřový řízek, bramborový salát s majonézou          (1,3,7,9,10) 149,- 

 

Těstoviny s brokolicovým pestem, olivami, sušenými rajčaty         (1,3,7)  139,-    

a parmezánem     

Úterý       13.10. 

polévka  Dýňový krém s chilli, kokosem a koriandrem           (1,7)  35,- 

hlavní chody Guláš z krůtího masa, vídeňská cibulka,             (1,3,7,10) 149,- 

bramboráčky s majoránkou  

Risotto s červenou řepou, medovými ořechy a sýrem gorgonzola       (1,7)  139,- 

Středa      14.10. 

polévka  Pórkový krém s bylinkovými krutóny            (1,7,9)  35,- 

hlavní chody  Vepřová krkovice ,,sous vide“, bramborová kaše s křenem,         (1,3,7,9) 159,- 

 zelenina Kimchi 

Koprová omáčka se zastřeným vejcem, vařené brambory         (1,3,7)  119,- 

Čtvrtek   15.10. 

polévka  Cibulačka se sýrovými tousty                (1,3,7,9) 35,- 

hlavní chody Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, dušená rýže           (1,3,7,9) 139,- 

 

Špenátové Empanadas s Ricottou, jogurtový dip s rajčaty,             (1,3,7)  139,- 

listový salát         

Pátek      16.10. 

polévka . Dršťková polévka z hlívy ústřičné             (1,3,7,9) 39,- 

hlavní chody Hovězí roláda ,,Španělák“ s hořčicí, okurkou, vejcem, slaninou,          (1,3,7,9,10) 159,- 

jasmínová rýže 

Smažené sýrové noky, trhaný listový salát se zázvorovou okurkou       (1,3,4,7,10) 139,-  

se sušenými mini rajčaty, tatarská omáčka s ančovičkou, rozpečená bageta 

 

Denní nabídku servírujeme od 11 do 14 hodin nebo do vyprodání zásob.  
Roznos po Praze 1 zdarma !!! 

Objednávky na jídla sebou přijímáme na telefonu 606773553. 

Naši polední nabídku naleznete také na DÁME JÍDLO a NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. 

Stačí načíst QR kód  

 


