POLÉVKY
Dršťková polévka 35Kč (1)
Hovězí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi 35Kč (1,3,7)
0,3l

0,3l

SVATOMARTINSKÉ HODY
9. 11. 2018 – 11. 11. 2018
Silný husí kaldoun
s masem zeleninou a domácími širokými nudlemi 75Kč
400g

V dračí peci pečené husí stehno

s červeným a bílým hlávkovým zelím, bramborovými špalíčky houskovým a karlovarským knedlíkem 280Kč
Celé menu 300Kč

DENNÍ MENU
Dršťková polévka

Smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem (1,3,7)
Dezert
110Kč

Dršťková polévka

Vepřové ledvinky na slanině s dušenou jasmínovou rýží (1,3,7)
Dezert
99Kč

Dršťková polévka
Ø28cm Pizza Hawai (drcená rajčata, mozzarella, dušená šunka, ananas) (1,7)
100Kč

HLAVNÍ CHOD
Štěpánská hovězí pečeně s dušenou jasmínovou rýží 127Kč (1)
120g Pomalu pečená vepřová krkovice s červeným hlávkovým zelím a bramborovým knedlíkem 122Kč (1,3,7)
120g Jehla s kuřecím masem, červenou paprikou, cibulí a anglickou slaninou
120g

s bramborovými hranolky, zeleninovým salátem a pikantní majonézou 129Kč
120g Brynzové halušky s vypraženým špekem 149Kč (1,3,7)

(7)

BEZMASÁ JÍDLA
Domácí trhance s omáčkou z lesního ovoce a zakysanou smetanou 74Kč

(1,3,7)

Focaccia plněná čerstvou zeleninou, listy trhaných salátů, olivami a bylinkovým dresinkem 135Kč
Medovník 59Kč Dort mrkvový

(7)

Dort Čokoládový 62Kč
POKRMY, které Vám DOPORUČUJEME, mají čas přípravy minimálně 30 minut. Děkujeme za pochopení.
69Kč

ROZVOZ PO LIBERCI 35Kč na pevné lince 486 100 070
Uvedená čísla označují alergeny, seznam alergenů k nahlédnutí u obsluhy. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna nabídky vyhrazena.
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POKRMY, které Vám DOPORUČUJEME, mají čas přípravy minimálně 30 minut. Děkujeme za pochopení.
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69Kč

ROZVOZ PO LIBERCI 35Kč na pevné lince 486 100 070
Uvedená čísla označují alergeny, seznam alergenů k nahlédnutí u obsluhy. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna nabídky vyhrazena.
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Hovězí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi 35Kč (1,3,7)
0,3l

0,3l

SVATOMARTINSKÉ HODY
9. 11. 2018 – 11. 11. 2018
Silný husí kaldoun
s masem zeleninou a domácími širokými nudlemi 75Kč
400g

V dračí peci pečené husí stehno

s červeným a bílým hlávkovým zelím, bramborovými špalíčky houskovým a karlovarským knedlíkem 280Kč
Celé menu 300Kč

DENNÍ MENU
Dršťková polévka

Smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem (1,3,7)
Dezert
110Kč

Dršťková polévka

Vepřové ledvinky na slanině s dušenou jasmínovou rýží (1,3,7)
Dezert
99Kč

Dršťková polévka
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Celé menu 300Kč

DENNÍ MENU
Dršťková polévka

Smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem (1,3,7)
Dezert
110Kč

Dršťková polévka

Vepřové ledvinky na slanině s dušenou jasmínovou rýží (1,3,7)
Dezert
99Kč

Dršťková polévka
Ø28cm Pizza Hawai (drcená rajčata, mozzarella, dušená šunka, ananas) (1,7)
100Kč

HLAVNÍ CHOD
Štěpánská hovězí pečeně s dušenou jasmínovou rýží 127Kč (1)
120g Pomalu pečená vepřová krkovice s červeným hlávkovým zelím a bramborovým knedlíkem 122Kč (1,3,7)
120g Jehla s kuřecím masem, červenou paprikou, cibulí a anglickou slaninou
120g

s bramborovými hranolky, zeleninovým salátem a pikantní majonézou 129Kč
120g Brynzové halušky s vypraženým špekem 149Kč (1,3,7)

(7)

BEZMASÁ JÍDLA
Domácí trhance s omáčkou z lesního ovoce a zakysanou smetanou 74Kč

(1,3,7)

Focaccia plněná čerstvou zeleninou, listy trhaných salátů, olivami a bylinkovým dresinkem 135Kč
Medovník 59Kč Dort mrkvový

(7)

Dort Čokoládový 62Kč
POKRMY, které Vám DOPORUČUJEME, mají čas přípravy minimálně 30 minut. Děkujeme za pochopení.
69Kč

ROZVOZ PO LIBERCI 35Kč na pevné lince 486 100 070
Uvedená čísla označují alergeny, seznam alergenů k nahlédnutí u obsluhy. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna nabídky vyhrazena.
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