
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         12.04. –16.04.2021 

Pondělí    12.04.   

polévka  POCTIVÁ ČESNEČKA s šunkou od kosti, vejcem a bramborami  (3)  0,33l 39,- 
hlavní chody PIKANTNÍ PÁNEV ( KAŤÁK ) - nudličky z vepřové pečeně s paprikou,   (1)  150g 129,- 

červenou cibulí, rajčaty a jasmínovou rýží 
KUŘECÍ ŘÍZEČKY z vykostěných stehýnek v bylinkové strouhance s    (1,3,7)  160g 139,- 
parmazánem, vařený pažitkový brambor         

Úterý       13.04. 

polévka  ŠPENÁTOVÁ s česnekovými krutony     (1,3,7)  0,33l 39,- 
hlavní chody BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY plněné šunkou od kosti s kysaným zelím a    (1,3)  250g 129,- 
 smaženou cibulkou    

VEPŘOVÁ LÍČKA  pečená na černém pivu a kořenové zelenině, smetanový (1,7,9)  180g 149,- 
listový špenát a bramborové pyré       

Středa      14.04. 

polévka  POLÉVKA Z ČERVENÉ ČOČKY s karotkou a řapíkatým celerem    (1,3,7,9)  0,33l 39,- 
hlavní chody  SEKANÁ PEČENĚ se šťouchaným bramborem a nakládanou okurkou    (1,3,7)  180g 129,- 

   
KOŘENĚNÁ INDICKÁ RÝŽE s grilovaným kuřecím prsíčkem, rozinkami,  (6,8)  120g 139,- 

     kešu oříšky a červenou cibulí                    

Čtvrtek      15.04. 

polévka  TOMATOVÁ POLÉVKA s bazalkovým pestem a parmazánem   (1,3,7,9)  0,33l 39,- 
hlavní chody NUDLIČKY Z VEPŘOVÝCH JATÝREK PO BALKÁNSKU  (1,6)  150g 129,- 

s rajčaty, paprikou a červenou cibulkou, jasmínová rýže 
HOVĚZÍ PEČENĚ S KOPROVOU OMÁČKOU, vejcem a naším houskovým  (1,3,7,9)  150g 149,- 
knedlíkem 

Pátek           16.04.  

polévka  SLEPIČÍ VÝVAR s masem, zeleninou a nudlemi    (1,3,7)  0,33l 39,- 
hlavní chody FISH & CHIPS v pivním těstíčku s bramborovými hranolky a citronovou majonézou (1,3,4,7)   150g 139,- 

pikantní hořčicí a cibulovým salátkem 
HOVĚZÍ GULÁŠ PRAŽSKÉHO UZENÁŘE se špekáčkem a naším houskovým  (1,3,7)  150g 149,- 
knedlíkem 

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

Polední nabídku naleznete také na WOLT, DÁME JÍDLO a NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. 
Stačí načíst QR kód  


