Jídelní lístek
Zeleninové saláty
č.8/300 g Řecký salát s olivami a balkánským sýrem, toast (A1; A7)
89,(rajčata, papriky, okurky, černé olivy, balkánský sýr)
č.9/300 g Salát „Monika“ (A7)
125,(ledový salát, sušená rajčata, kuřecí maso, dochucené 7 bylinným octem)
č.10/300 g Salát „Caesar“ (A1; A3; A10)
125,(římský salát, kuřecí maso, krutony, parmezán, dressing)
č.11/250 g Salát „Caprese“ (A7)
85,(rajčata, mozzarella, oliv. olej, bazalka) č.12/250 g Šopský salát (A7)
č.12/250 g Šopský salát (A7)
65,č.13/250 g Rajčatový salát
45,č.14/250 g Okurkový salát
45,Předkrmy
č.15/150 g Studená mísa (A1; A7)
(50 g salám, 50 g šunka, 50 g sýr, máslo, okurka, pečivo)
č.16/150 g Sýrová mísa (A1; A7)
(3 druhy sýrů, toast)
č.17/2 ks Toast „ Hawai“ (A1; A7)

105,105,60,-

Polévky
č.18/ Zelná s klobásou (A1; A7)
č.19/ Hovězí vývar s masem a nudlemi (A1; A3)
č.20/ Dle denní nabídky

25,25,20,-

Hlavní chod
Ryby
č.21/250 g Pstruh pečený na másle, vařené brambory (A1; A4; A7)
č.22/250 g Pstruh po mlynářsku, vařené brambory (A1; A4; A7)

165,165,-

Hotová jídla
č.23/150 g Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč

110,-

(A1; A3; A7; A9; A10)

č.24/150 g Selská vepřová pečeně, bílé zelí, houskový knedlík (A1; A3)
č.25/ ¼ Staročeská kachna pečená na medu s jablky, bílé zelí, houskový
knedlík (A1; A3)
č.26/ ½ Staročeská kachna pečená na medu s jablky, bílé zelí, houskový
knedlík (A1; A3)

110,145,199,-

Minutky
č.27/200 g
č.28/200 g
č.29/200 g
č.30/200 g
č.31/200 g

Minutky z kuřecího masa
Přírodní kuřecí medailonky na másle, americký brambor (A7)
Kuřecí steak s rokfórovým přelivem, bramboráčky (A7)
Zapékané kuřecí prsíčka s hermelínem a šunkou, krokety (A7)
Smažený kuřecí řízek, hranolky (A1; A3; A7)
Gordon blue, krokety (smažená kuřecí prsa plněná šunkou a sýrem)

155,170,170,155,170,-

(A1;A3;A7)

č.32/150 g
č.33/150 g
č.34/300 g
č.35/150 g
č.36/200 g
č.37/200 g
č.38/200 g

Minutky z vepřového masa
Myslivecký řízek, krokety (A1; A3; A7)
Smažený vepřový řízek, hranolky (A1; A3; A7)
Smažený vepřový řízek „XXL“, hranolky (A1; A3; A7)
Myslivecký řízek, krokety (A1,A3,A7)
Vepřová panenka na zeleném pepři, hranolky (A1)
Vepřová panenka s bylinkovým máslem, americké brambory (A3,A7)
Vepřová panenka na žampionech se smetanovou omáčkou,
bramboráčky (A3, A7)

165,155,220,165,190,190,190,-

Minutky z pravé svíčkové
Biftek na zeleném pepři ve smetanové omáčce (A7)
(steak ze svíčkové na pepři se smetanovou omáčkou)
Minutkový guláš s cibulí, bramboráčky (A1; A3)
(biftekové maso, cibule, )
Svíčkové řezy Monika s vinným přelivem (A1)
Biftek s bylinkovým máslem (A7)
Tatarský biftek, 6 ks topinek (A1; A3; A10)

215,215,150,-

Bezmasá jídla
č.44/150 g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka (A1; A3; A7)
č.45/120 g Smažený hermelín, hranolky, brusinky (A1; A3; A7)
č.46/150 g Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka (A1; A3; A7)

120,120,135,-

č.39/200 g
č.40/200 g
č.41/200 g
č.42/200 g
č.43/150 g

215,215,-

Přílohy
č.47/200 g
č.48/160 g
č.49/160 g
č.50/200 g
č.51/200 g
č.52/200 g
č.53/4 ks
č.54/ 1 ks

Vařené brambory
Dušená rýže
Houskové knedlíky (A1; A3; A7)
Smažené hranolky
Americké brambor
Krokety
Bramboráčky (A1; A3)
Chléb (A1; A3; A7)

30,30,30,30,30,30,45,5,-

Omáčky
č.55/ Tatarská omáčka (A3; A10)
č.56/ Ďábelská omáčka (A3; A10)
č.67/ Česneková omáčka (A3; A10)

20,20,20,-

Dezerty
č.68/ Jablkový závin se šlehačkou (A1; A3; A7; A8)
č.69/ Jablkový závin se zmrzlinou a šlehačkou (A1; A3; A7; A8)
č.70/ Palačinka se zavařeninou a šlehačkou 2ks (A1; A3; A7)
č.71/ Palačinka s ovocem a šlehačkou 2ks (A1; A3; A7)
č.72/ Palačinka s ovocem, zmrzlinou a šlehačkou 2ks (A1; A3; A7)
č.73/ Sachr dort se šlehačkou (A1; A3; A7)
č.74/ Zákusky dle denní nabídky (A1; A3; A7; A8)

45,60,65,70,85,45,40,- až 55,-

