Jídelní lístek pro týden 23.11. – 29.11.2020
Pondělí
Polévka 250g Hovězí vývar
s nudlemi

Úterý
28 250g Frankfurtská
polévka

Menu 1

Středa
28 250g Houbová polévka
s drobením

130g Chop-suey,
sezamová rýže

Menu 2 130g Dušené hovězí na
česneku, špenát, variace
knedlíků

141 130g Hovězí na česneku,
rozmarýnu, gratinované
brambory

Pátek
28 250g Uzená polévka
s kroupami

119 220g Kuřesí stehno
s nádivkou, vařené
brambory

124 130g Smažený kuřecí
řízek, vařené brambory

119

141 100g Grilovaný hermelín
s brusinkovým dipem,
restované brambory

129 130g Hovězí pečeně
s rajskou omáčkou,
těstoviny

129 130g Smažený vepřový
řízek, vařené brambory

129

Menu 4 170g Vepřová panenka
sous vide, houbová
omáčka, smetanové
brambory

160

Grill

178 150g Grilovaný losos,
151 350g Kuřecí steak ala
limetková redukce, vařené
bažent, krokety
brambory

89 350g Houbový kotlíkový
guláš, chléb

149 150g Vepřový steak
s tomaty, hranolky

89 350g Pohankové rizoto se
zeleninou a sypané sýrem

149 150g Kuřecí steak po
sečuánsku

* Ceny jsou uvedeny v Kč

Vitality

pálivé

česnek

alkohol

houby

akční cena

Storía Dí

28

129 350g Hrachová kaše
s uzeným masem,
smaženou cibulkou,
kyselá okurka

Menu 3 150g Grilovaný losos,
151 150g Kuřecí roláda,
136 350g Gratinované
limetková redukce, kuskus
bramborovo-mrkvové pyré
těstoviny s brokolicí
s grilovanou zeleninou,
a rýrem
brokolice

200g Konfitované kachní
stehno, pečené červené
zelí s jablky, houskový
knedlík

Čtvrtek
28 250g Slepičí vývar se
smaženým hráškem

Balance

z lásky k české kuchyni

vegetariánské Bez přidaného lepku

Promoční akce

89

149

Menu for week 23.11. – 29.11.2020
Monday
Soup Beef broth with noodles

Tuesday
28 Frankfurter soup

Men
u1

Chop Suey, sesam rice

Wednesday
28 Mushroom soup with
crumbs

Friday
28 Smoked soup with pearl
barley

28
119

129 Pea porridge with smoked
meat, pickle

119 Chicken leg with stuffing,
boiled potatoes

124 Fried chicken schnitzel,
boiled potatoes

129 Roast beef with tomato
sauce, pasta

129 Fried pork schnitzel, boiled 129
potatoes

Men
u2

Beef on garlic, spinach,
mix dumplings

141 Beef on garlic, rosemary,
gratinated potatoes

141 Grilled camembert with
cranberry dip, potatoes

Men
u3

Grilled salmon, lime
reduction, couscous with
grilled vegetables, broccoli

151 Chicken roulade,
potato-carrot puree

136 Gratinated pasta with
broccoli and cheese

Men
u4

Pork tenderloin sous vice,
mushroom sauce,
gratinated potatoes

160

Grill

Confit duck leg, roasted
red cabbage with apples,
dumplings

178 Grilled salmon, lime
reduction, boiled potatoes

* Prices are in CZK

Thursday
28 Chicken broth with fried
peas

151 Chicken steak ala
pheasant, croquettes

89 Mushroom goulash, bread

149 Pork steak with tomato,
french fries

89 Buckwheat risotto with
cheese, pickle

149 Chicken steak after
Stechuan, american
potatoes

89

149

