k menu kofola za zvýhodněnou cenu 2 dcl 10 Kč, 3 dcl 15 Kč
Jídlo si můžete rezervovat předem na tel. 731 032 114

PONDĚLÍ
Rajská s rýží
I. 150g Vepřový steak se šunkou a vejcem, opékané zámecké brambůrky, tatarka 105 Kč

II. 150g Kuřecí nudličky Kung-Pao balené v domácím bramboráku se strouhaným sýrem gouda 105 Kč

III. 180g Bavorský sekaný řízek plněný sýrem niva a anglickou slaninou, 105 Kč
šťouchané brambory, okurkový salát

IV.150g Vege zapečená Tortilla
s listovým špenátem, paprikou a lučinou s žlutou rýží a salátem se strouhanou ředkví a sezamem 105 Kč

ÚTERÝ
Valašská kyselica
I. 150g Řecký kuřecí Gyros
zapékaný v torille se sladkou chilli omáčkou a jogurtovým dresinkem, hranolky 105 Kč

II. 130g Krůtí řízek Ondráš v bramboráku, šopský salátek 105 Kč

III. 250g Pečené kuřecí stehno na špeku a česneku, dušená rýže, mrkvový salátek s jablky 105 Kč

IV. Fazolky na smetaně, 2ks vařené vejce, brambory + sladký dezert 105 Kč

k menu kofola za zvýhodněnou cenu 2 dcl 10 Kč, 3 dcl 15 Kč
Jídlo si můžete rezervovat předem na tel. 731 032 114

STŘEDA
Gulášová
I. 180g Hovězí burger dvouručák s trhaným hovězím masem,
sýrem, majonézou, BBQ omáčkou, salátem a slaninou, steakové hranolky 105 Kč
II. 150g Smažená kuřecí prsa plněná šunkou a romadurem, bramborová kaše s pažitkou, okurek 105 Kč
III.150g Vepřový plátek na houbách, dušená rýže, mrkvový salátek 105 Kč
IV.100g Hermelín pečený v cuketovém těstíčku, vařené brambory, česneková omáčka 105 Kč

ČTVRTEK Velikonoční řízkové hody
Jarní zeleninová polévka
příloha dle vašeho přání
domácí bramborový salát, bramborová kaše, lehký vídeňský bramborový salát
šťouchané brambory s jarní cibulkou, nebo zeleninový salát
I. Vídeňské řízečky z telecí kýty 115 Kč

II. 250g Vepřový řízek velký jak CYPOVA lopata 115 Kč
III. Cordon bleu (vepřový plněný řízek šunkou a sýrem) 105 Kč
IV. Kuřecí řízek v cornflakes s parmezánem 105 Kč
V. Holandský sekaný řízek se sýrem 105 Kč
VI. Krůtí prsní řízečky v sezamu 105 Kč
VII. Vege řízečky z Portobello žampiónu 105 Kč

