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Cena   menu    80,Cena   menu    80,Cena   menu    80,Cena   menu    80,---- Kč Kč Kč Kč   (zahrnuje hlavní chod + polévka – označeno M1/M2/M3)        
Cena hotových jídel         85,Cena hotových jídel         85,Cena hotových jídel         85,Cena hotových jídel         85,---- Kč   Kč   Kč   Kč    Cena polévky  20,  Cena polévky  20,  Cena polévky  20,  Cena polévky  20,---- / 25, / 25, / 25, / 25,----  Kč   Kč   Kč   Kč         

    
ČtvrtekČtvrtekČtvrtekČtvrtek    

    Polévka:   Polévka:   Polévka:   Polévka:   BramborováBramborováBramborováBramborová                    25,25,25,25,----    
    M1M1M1M1                                         200 200 200 200 g    g    g    g   Pečené kuře sPečené kuře sPečené kuře sPečené kuře s    nádivkou, vařený brambornádivkou, vařený brambornádivkou, vařený brambornádivkou, vařený brambor            80,80,80,80,----    
    M2           M2           M2           M2           150150150150 g    g    g    g   Záhorácký závitek, bramborový knedlíkZáhorácký závitek, bramborový knedlíkZáhorácký závitek, bramborový knedlíkZáhorácký závitek, bramborový knedlík            80,80,80,80,----    
    M3           M3           M3           M3           222250 g   50 g   50 g   50 g   Kovbojské fazole sKovbojské fazole sKovbojské fazole sKovbojské fazole s    grilovanou klobásou, chlébgrilovanou klobásou, chlébgrilovanou klobásou, chlébgrilovanou klobásou, chléb        80,80,80,80,----    
                     150                 150                 150                 150 g    g    g    g   Anglická játra sAnglická játra sAnglická játra sAnglická játra s    omáčkou barbecue, bramborové chipsyomáčkou barbecue, bramborové chipsyomáčkou barbecue, bramborové chipsyomáčkou barbecue, bramborové chipsy    85,85,85,85,----    
                                                                            &&&&&&&&                ddddddddeeeeeeeesssssssseeeeeeeerrrrrrrrtttttttt                DDDDDDDDoooooooommmmmmmmááááááááccccccccíííííííí                mmmmmmmmoooooooouuuuuuuuččččččččnnnnnnnnííííííííkkkkkkkk                        ZZZZZZZZDDDDDDDDAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAA        

        
    

PátekPátekPátekPátek    
    Polévka:   Polévka:   Polévka:   Polévka:   Česnečka Česnečka Česnečka Česnečka                 20,20,20,20,----    
    M1M1M1M1              150 g             150 g             150 g             150 g   Srbské vepřové žebírko, vařený brambor                            80,Srbské vepřové žebírko, vařený brambor                            80,Srbské vepřové žebírko, vařený brambor                            80,Srbské vepřové žebírko, vařený brambor                            80,----    
    M2          M2          M2          M2           200 200 200 200 g    g    g    g   Bramborové knedlíky plněné uz. masem, zelí, cibulkaBramborové knedlíky plněné uz. masem, zelí, cibulkaBramborové knedlíky plněné uz. masem, zelí, cibulkaBramborové knedlíky plněné uz. masem, zelí, cibulka    80,80,80,80,----    
    M3           M3           M3           M3           150150150150 g    g    g    g   Smažená niva, hranolky, tatarkaSmažená niva, hranolky, tatarkaSmažená niva, hranolky, tatarkaSmažená niva, hranolky, tatarka                    80,80,80,80,----    
                                                                 1 1 1 150 g  50 g  50 g  50 g   Pikantní masová směs s Pikantní masová směs s Pikantní masová směs s Pikantní masová směs s    rýžírýžírýžírýží                        85,85,85,85,----    
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Sobota Sobota Sobota Sobota ∼∼∼∼∼∼∼∼         NNNNNNNNEEEEEEEEDDDDDDDDĚĚĚĚĚĚĚĚLLLLLLLLEEEEEEEE         
MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNUUUUUUUU                                                         Hovězí  vývar sHovězí  vývar sHovězí  vývar sHovězí  vývar s    těstovinoutěstovinoutěstovinoutěstovinou    
                     Masová směs , rýže                                                                        80,                     Masová směs , rýže                                                                        80,                     Masová směs , rýže                                                                        80,                     Masová směs , rýže                                                                        80,----                
                
    

    Polévka:   Polévka:   Polévka:   Polévka:   Knedlíčková  /  BramboračkaKnedlíčková  /  BramboračkaKnedlíčková  /  BramboračkaKnedlíčková  /  Bramboračka                 25, 25, 25, 25,----    
111150 g   50 g   50 g   50 g       Smažený vepřový řízek, bramborový salát                            115,Smažený vepřový řízek, bramborový salát                            115,Smažený vepřový řízek, bramborový salát                            115,Smažený vepřový řízek, bramborový salát                            115,----    
150 150 150 150 g   g   g   g       Smažený kuřecí řízek, bramborový salátSmažený kuřecí řízek, bramborový salátSmažený kuřecí řízek, bramborový salátSmažený kuřecí řízek, bramborový salát            115,115,115,115,----    
150150150150 g    g    g    g       Hovězí guláš ala Pražan, houskový knedlíkHovězí guláš ala Pražan, houskový knedlíkHovězí guláš ala Pražan, houskový knedlíkHovězí guláš ala Pražan, houskový knedlík            90,90,90,90,----    
111150 g  50 g  50 g  50 g      SvíčkováSvíčkováSvíčkováSvíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky   na smetaně, houskový knedlík, brusinky   na smetaně, houskový knedlík, brusinky   na smetaně, houskový knedlík, brusinky          90,90,90,90,----    
150 150 150 150 g   g   g   g       Vepřo, knedlo, zeloVepřo, knedlo, zeloVepřo, knedlo, zeloVepřo, knedlo, zelo                90,90,90,90,----    
150150150150 g    g    g    g       Smažený sýr, hranolky, tatarkaSmažený sýr, hranolky, tatarkaSmažený sýr, hranolky, tatarkaSmažený sýr, hranolky, tatarka                    125,125,125,125,----    
    
    

5 ks 5 ks 5 ks 5 ks     Domácí pikantní klobásky, hořčice, křenDomácí pikantní klobásky, hořčice, křenDomácí pikantní klobásky, hořčice, křenDomácí pikantní klobásky, hořčice, křen            60,60,60,60,----    
150 g 150 g 150 g 150 g     Domácí tlačenkaDomácí tlačenkaDomácí tlačenkaDomácí tlačenka                45,45,45,45,----    
1 ks1 ks1 ks1 ks    Pikantní  nakládaný hermelínPikantní  nakládaný hermelínPikantní  nakládaný hermelínPikantní  nakládaný hermelín                55,55,55,55,----    
    

1 ks1 ks1 ks1 ks    Babiččin jablečný závin se šlehačkou a čokoládouBabiččin jablečný závin se šlehačkou a čokoládouBabiččin jablečný závin se šlehačkou a čokoládouBabiččin jablečný závin se šlehačkou a čokoládou        45,45,45,45,----    
1 ks1 ks1 ks1 ks    Piškotová roláda se zmrzlinouPiškotová roláda se zmrzlinouPiškotová roláda se zmrzlinouPiškotová roláda se zmrzlinou                45,45,45,45,----        


