
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      22.02. – 26.02.2021 

Pondělí    22.2.   

polévka  PÓRKOVÁ s bramborami a zakysanou smetanou          (1,7)  0,33l 39,-                                            
hlavní chody   VÍDEŇSKÝ ŘÍZEK Z TELECÍ KÝTY, smažený na přepuštěném másle (1,3,7,10) 200g 285,- 

lehký bramborový salát 
KUŘECÍ PRSÍČKO (sous-vide) se zeleninou ratatouille   (1,9)  200g 169,- 
pečené brambůrky grenaille, tymiánová omáčka              

Úterý       23.2. 

polévka  KRUPICOVÁ S VEJCEM a zeleninou     (1,3,7,9) 0,33l 39,- 
hlavní chody SMAŽENÝ KVĚTÁK s pažitkovým bramborem,     (1,3,4,7,10) 200g 119,- 
 a domácí tatarkou        

PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA s Jack Daniels marinádou,   (1,7)  250g 159,- 
kukuřičným klasem, pečenou bramborou se smetanovým sýrem       

Středa      24.2. 

polévka  KUŘECÍ VÝVAR se šunkovým svítkem a zeleninou     (1,3,7,9) 0,33l 39,- 
hlavní chody  KUŘECÍ PLÁTEK s omáčkou ze sušených rajčat, dušená brokolice    (1,3,7)   150g 139,- 
 bramborová kaše 

STEAK Z LOSOSA na šafránovém rizotu s rukolou,     (4,7)  120g 169,- 
     fava fazolky, rajčatové concasse                    

Čtvrtek   25.2. 

polévka  KAPUSTOVÁ s uzenou krkovicí a bramborami          (1,7)  0,33l 39,- 
hlavní chody ŘÍZEK Z VEPŘOVÉ KRKOVIČKY (sous-vide), smažený v  (1,3,7)  200g 199,- 

hrubé strouhance, kávová demi glace, bramborová kaše, okurkový salát se zakysankou 
KOŘENĚNÉ HOVĚZÍ KULIČKY s křupavou zeleninou, bambusovými  (6,9,11) 150g 139,- 
výhonky, zázvorem, omáčkou Kikkoman a asijskými nudlemi         

Pátek      26.2.  

polévka  CIBULAČKA s bílým vínem a sýrovým toustem         (1,7,9)  0,33l 39,- 
hlavní chody ČERSTVÉ TĚSTOVINY AMATRICIANA,  tomatová omáčka  (1,3,7,9) 250g 129,- 

s pancettou, řapíkatým celerem a parmazánem 

GRILOVANÁ VEPŘOVÁ KRKOVICE se zadělávanou    (1,3,7)  250g 159,-    
růžičkovou kapustou a grilovanými bramborami 
 

        Denní nabídku servírujeme od 11 do 14 hodin nebo do vyprodání zásob. 
Objednávky na jídla sebou přijímáme na telefonu 606773553. 

Naši polední nabídku naleznete také na DÁME JÍDLO a NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. 
Stačí načíst QR kód  


