Polední nabídka

18.01. – 22.01.2021

Pondělí 18.1.

polévka
hlavní chody

Úterý

KULAJDA s houbami a zastřeným vejcem
KUŘECÍ ŘÍZEČKY z vykoštěných stehýnek v bylinkové strouhance
s parmazánem, vařené pažitkové brambory
ZÁHORÁCKÝ ZÁVITEK z vepřové krkovice plněný slaninou a zelím,
šťouchané brambory s mladou cibulkou

(1,4,7)
(1,6,7,9)

39,149,-

(1,3,7,9)

139,-

19.1.

polévka
hlavní chody

Středa

MINESTRONE s těstovinovou rýží
(1,9)
PLNĚNÉ BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY šunkou od kosti, kysaným zelím
a smaženou cibulkou
(1,3,7)
VEPŘOVÁ LÍČKA pečená na černém pivu a kořenové zelenině,
smetanové bramborové pyré
(1,3,7)

39,119,159,-

20.1.

polévka
hlavní chody

ŠPENÁTOVÁ s česnekovými krutony
KUŘE NA DIVOKO s červeným zelím, bramborové špalíčky

(1,3,7,9)
(1,3,7)

39,129,-

HOVĚZÍ TOKÁŇ s dušenou jasmínovou rýží

(1,3,7)

149,-

KUKUŘIČNÁ KRÉMOVÁ s kuřecím masem
SMAŽENÝ SÝR EIDAM s pažitkovým bramborem, tatarská omáčka

(1,7,9)
(1,3,4,7,9)

39,119,-

HOVĚZÍ LOUPANÁ PLEC s rajskou omáčkou zahuštěná zeleninou,
houskové knedlíky

(1,3,7)

149,-

ČOČKOVÁ s uzenou krkovicí
(1,3,7)
VEPŘOVÁ PANENKA sweet & sour s ananasem, kešu oříšky,
(1,3,7)
šalotkou a jasmínovou rýží
JELENÍ MEDAILONKY s domácími špeclemi a omáčkou z portského vína (1,3,7)

39,159,-

Čtvrtek 21.1.

polévka
hlavní chody

Pátek

22.1.

polévka
hlavní chody

169,-

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 
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.

