
 
JÍDELNÍ LÍSTEK 11-15h 

 8. dubna 2013 

 POLÉVKY 
  Boršč          19,- 
     Krupicová s vejcí         15,- 
    Kuřecí vývar s masem a nudličkami            18,- 
 Knedlíčková                              25,- 
  Česnečka              30,-   

SALÁTY 
   100g  Okurkový salát           10,- 
   100g  Zelný salát           10,- 

NABÍDKA DNE (minutky doba přípravy min. 20 min) 

  150g  Mix Gril, hranolky, obloha (vepřová kýta, kuřecí, svíčková)                109,- 
   150g  Čertova kapsa, hranolky, obloha (kuřecí, vysočina, sýr, křen, feferonka)    99- 
   150g  Kuřecí prsíčko plněné angl. slaninou a hermelínem, hranolky, obloha    99- 
   100g  Medailonky z vepřové panenky s brusinkami a hermelínem, hranolky, obloha  99,- 
   100g  Kuřecí plátek s grilovanou zeleninou a olivami, rosties, obloha    95,-  
   100g  Vepřový plátek s angl. sl., dijonskou hořčicí a cibulí, hranolky, obloha    95,- 
   100g  Vepřový plátek s anglickou slaninou a nivou, hranolky, obloha    95,- 

    100g  Kuřecí plátek s brusinkami a nivou, hranolky, obloha      95,- 

TĚSTOVINY  

   200g  Těstovinový salát s kuřecím masem, dresing       71,- 
    200g  Těstoviny s kuřecím masem a hříbky, smetana, sýr      83,-   
   200g  Těstoviny s kuřecím masem a kukuřicí, smetana, sýr      71,- 
   200g  Zeleninový Cous-cous s kuřecím masem na olivovém oleji     73,- 
   200g  Těstoviny s kuřecím masem, zeleninou olivami a rajčat. om.     71,- 
   200g  Těstoviny s vepřovou panenkou, pórkem, smetanou a česnekem, sýr    73,- 
   200g  Těstoviny s tuňákem, rajčaty a bazalkou       71,- 

MENU  Soda  

                Boršč 
 1. 100g  Vepřové kostky na paprice, houskový knedlík (těstoviny)         72- 
 2. 100g  Kuřecí plátek se šunkou a nivou, brambor , obloha       92,- 

HOTOVÁ JÍDLA  
   300g  Medvědí kuřecí stehno, bramboráčky, rýže, žampiónový přeliv, sýr    72,- 
   150g  Selský talíř (variace pečených mas, knedlíků, bramboráčky, zelí, špenát)   72,- 
   100g  Pikantní kuřecí směs, bramboráčky        72,- 
   100g  Hovězí guláš, domácí špekové knedlíky        67,- 
   100g  Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík       65,- 
   100g  Segedínský guláš “SPECIÁL“, houskový knedlík       65,- 
   100g  Svíčková na smetaně, houskový knedlík        69,- 
   150g  Domácí sekaná pečeně, brambor, zelí        57,- 
   150g  Vepřový vrabec, houskový knedlík, bramboráčky, zelí, špenát     69,- 
   200g  (5ks) Tvarohové jahodové knedlíky, tvaroh, skořice, cukr, máslo    68,-  

SMAŽENÁ JÍDLA (minutky doba přípravy min. 20 min) 
    150g  Smažená medvědí tlapa, brambor, obloha       92,- 
    150g  Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a nivou, brambor, obloha    92,- 
    100g  Smažený uzený sýr, brambor tatarská omáčka       65,- 
    100g  Smažený kuřecí řízek, brambor, obloha        75,- 
    150g  Smažený karbanátek, brambor, tatarská omáčka      58,- 
    150g  Smažený zeleninový karbanátek, brambor, tatarská omáčka     57,- 

Chcete dostávat tuto nabídku emailem? Zanechte svou adresu u obsluhy. 
Jakákoli  změna jídel  bude doúčtována dle ceníku,  1/2 porce 70% ceny. 

Na stravenky vracíme do 5korun děkujeme za pochopení. 


