MOŽNOSTI MENU
Prosíme o výběr jednoho z níže uvedených menu.
“V“ označuje vegetariánské pokrmy

Varianta A: polévka, výběr ze 3 hlavních jídel, dezert
(možné bez polévky / dezertu)
Výběr jedné polévky: Čočková / Bramborová / Zeleninová krémová / Rajská / Zelná s klobásou /
30 Kč / porce

Knedlíčková / Hráškový krém / Hovězí vývar / Minestrone

Menu 1 / 125 Kč / Výběr

Menu 4 / 125 Kč / Výběr

Vepřová pečeně, zelí, houskový knedlík

Španělský ptáček, rýže

Kuřecí plátek, vařené brambory, salát

Špekové knedlíky, kysané zelí

Zeleninové rizoto “V“

Zeleninové rizoto “V“

Menu 2 / 125 Kč / Výběr

Menu 5 / 125 Kč / Výběr

Vepřové na paprice, rýže

Vepřové na paprice, rýže

Přírodní roštěná, hranolky, salát

Holandský řízek, bramborová kaše, salát

Špagety Bolognese

Kuskus se zeleninou “V“

Menu 3 / 125 Kč / Výběr

Menu 6 / 125 Kč / Výběr

Hovězí guláš, houskový knedlík

Kuřecí plátek, vařené brambory, salát

Kuřecí stehno, vařené brambory, salát

Uzené maso se švestkovou omáčkou, krokety

Kuskus se zeleninou “V“

Těstovinový salát + toast s bylin. máslem “V“

Výběr jednoho dezertu: Koláč s ovocem / Jablečný štrůdl / Makovec / Medovník / Tiramisu 35 Kč / porce

Regionální speciál menu / 175 Kč
Polévka: Krkonošské kyselo
Hlavní jídlo:
Chlupaté knedlíky se zelím a uzenou krkovicí /
Uzené maso se švestkovou omáčkou, krokety /
Bramborové taštičky s povidly a strouhankou
Dezert: Ovocný knedlík

Varianta B: předkrm, polévka, hlavní jídlo
Menu 9 / 290 Kč
Uzený losos
Knedlíčková polévka
Vepřová panenka, šťouchané brambory, teplá zelenina
Menu 10 / 290 Kč
Šunka, máslo, okurka, pečivo
Hovězí vývar s nudlemi
Losos, vařené brambory, špenát

Varianta C: polévka, výběr ze 2 hlavních jídel, dezert
Menu 11 / 175 Kč
Hovězí vývar
Svíčková, houskové knedlíky / Těstovinový salát + toast s bylinkovým máslem “V“
Koláč s ovocem
Menu 12 / 175 Kč
Čočková polévka
Vepřový řízek, opečené brambory, salát / Kuskus se zeleninou “V“
Jablečný štrůdl
Menu 13 / 290 Kč
Zeleninová krémová polévka
Jehněčí maso, bramborový knedlík, bílé a červené zelí / Přírodní roštěná, hranolky, fazolové lusky
Makovec
Menu 14 / 225 Kč
Minestrone
Jelení guláš, krokety a míchaný salát / Kuřecí směs, hranolky
Banán v čokoládě
Menu 15 / 290 Kč
Zelná polévka
Losos, vařené brambory, teplá zelenina / Vepřový špíz, americké brambory, okurkový salát
Jablečný štrůdl

