Týdenní nabídka od 23. 5. do 27. 5. 2022
Pondělí:
0,25l Cibulová polévka s vejcem (A3) – 29 Kč
150g Kuřecí kousky v bazalkové omáčce se smetanou, dušená rýže (A1,A7) – 119 Kč
400g Indonéská smažená rýže se zeleninou a sázeným vejcem (A3,A6) – 112 Kč
150g Trhané vepřové tažené v marinádě z černého piva s uzenou solí, opečený brambor (A1) – 126 Kč
150g Karlovarský guláš, karlovarský knedlík (A1,A3,A7) – 136 Kč
Úterý:
0,25l Ukrajinský boršč (A7,A9) – 29 Kč
150g Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (A1,A3,A7) – 119 Kč
400g Šunkofleky s uzeným masem a kyselou okurkou (A1,A3,A7) – 112 Kč
350g Řecký salát s olivami, balkánským sýrem a bylinkovou bagetou (A1,A3,A7) – 126 Kč
150g Kuřecí steak na barevném pepři, opečený brambor, pikantní dip (A1,A3,A7) – 136 Kč
Středa:
0,25l Slepičí vývar se zeleninou, masem a nudlemi (A1,A3,A9) – 29 Kč
150g Smažený holandský řízek, bramborová kaše (A1,A3,A7) – 119 Kč
350g Špekový knedlík s červeným zelím a cibulkou smaženou na sádle (A1,A3,A7) – 112 Kč
200g Grilovaný lilek s vinnou redukcí, rukolou a parmezánem, pečený brambor (A7,A12) – 126 Kč
150g Asijská pánev Wok z kuřecího masa, jasmínová rýže (A4,A6,A11) – 136 Kč
Čtvrtek:
0,25l Bílá fazolová polévka se smetanou (A1,A7) – 29 Kč
150g Drůbeží játra na slanině, dušená rýže (A1,A7) – 119 Kč
300g Plněné jahodové knedlíky s tvarohem, máslem a cukrem (A1,A3,A7) – 112 Kč
120g Smažené rybí filé s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou (A1,A3,A4,A7,A10) – 126 Kč
150g Vepřový steak, omáčka z modrého sýru, opečený brambor (A12) – 136 Kč
Pátek:
0,25l Kapustová polévka s uzeninou (A1,A7) – 29 Kč
400g Kuřecí rizoto se zeleninou, sýrem a okurkou (A7) – 119 Kč
430g Špagety přelité hříbkovou omáčkou s parmezánem (A1,A3,A7) – 112 Kč
150g Uzená krkovice, dušený špenát, bramborový knedlík (A1,A3,A7) – 126 Kč
150g Kuřecí závitek s bylinkovým sýrem, hranolky, salát Coleslaw (A1,A3,A7,A10) – 136 Kč
Tabulka alergenu je k dispozici u obsluhy jídelny.

Chceme, aby se z Vaší jídelny stala Vaše oblíbená restaurace!

www.cookforlife.cz

