
Rozvoz a okénkový výdej

Nabídka na Úterý 2.3.2021

Polévky:  
0,2l Hovězí s játrovými knedlíčky (1,3,9)
0,2l Kulajda (1,3,7)

Předkrm:
100g Tataráček ze škrábaného lososa s Kapari, rozpečené toasty (1,3,7,4,10) 109 Kč

Hlavní jídla:
1 150g Pavlišovský vepřový řízek, h. knedlík, zelí (1,3,7) 85 Kč
2 150g Hovězí pečeně na slanině, rýže (1) 85 Kč
3 150g Telecí na paprice, těstovinová kolínka (1,3,7) 85 Kč
4 150g Moravský vepřový vrabec, h. knedlík, špenát (1,3,7) 85 Kč
5 150g Pečený vepřový bok, červené zelí, h.knedlík  (1,3,7) 85 Kč
6 150g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,9,10) 130 Kč

Minutková jídla:
200g Medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou, hranolky (1,7) 165 Kč
200g Kuřecí prsíčko ,,Supreme" z kukuřičného chovu s prosciuttem, 169 Kč

 hříbková omáčka, petrželový brambor (1,7)

170g Grilovaný Kyperský sýr Halloumi s čerstvým salátem, černými olivami 169 Kč

a pikantním dressingem (1,3,7)

150g Grilovaný kozí sýr balený ve slanině se salátem, ořechy, brusinkami 169 Kč

a krutony (1,3,7)

200g Quesadilla "Mexicano"  (tortila, kuřecí prso, salsa, sýr, salát) (1,7) 175 Kč

300g Vyzrálý Argentinský Rump-steak s pepřovou omáčkou a steak hranolky 249 Kč

300g Vyzrálý Brazilský Striploin-steak s pepřovou omáčkou a steak hranolky 249 Kč

Burgerová nabídka:

200g Telecí burger s hranolkami a zelným salátem (1,3,7,9,10) 159 Kč
200g Salmon Fish Burger (1,3,7,4) 169 Kč

(drcený losos, rajčata, salát, dresing, steakové hranolky)

200g Jack Daniel´s Burger z hovězího masa se slaninou a cheddarem, dressingem 175 Kč

a hranolkami (1,3,7,10)

200g BLACK and WHITE BURGER z hovězího masa, lupínky Nacho 175 Kč

(Vyzrálé maso, dresing, salát, slanina, chedar, jalapeňo) (1,7)

Dezert:  

2 ks "Churros" - rozpečené tyčinky z odpalovaného těsta 75 Kč

s jahodovou zmrzlinou a karamelem (1,3,7)

* polévka v ceně menu

* změna přílohy 10 Kč

* samostatná polévka 30,-

Cena včetně obalu
Objednávky na telefonním čísle: 777 643 039   možné již od 8:00 hod
Rozvoz a okénkový výdej: Po až So   10 - 16 hod

Ne            Zavřeno


