
 
DENNÍ MENU 22. 5. – 26. 5. 

Rozvoz jídel zdarma v Novém Jičíně a blízkém okolí 
OBJEDNÁVKY Šenov, Kunín do 10:00 Nový Jičín do 11:00 

 Telefon: 603 341 970 / 556 712 761 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 PONDĚLÍ 
 
 
 
 
 
 

 

 Kuřecí vývar s masem a nudlemi    

 Smažené žampióny, máslový brambor, tatarská omáčka 150,- 

 Indické krůtí curry s rajčaty a smetanou, jasmínová rýže, cibulové bhají 155,- 

 Steak z vepřové kotlety, brambora ve slupce s česnekovým máslem, grilovaná zelenina, ďábelská omáčka 160,- 

 Trhané hovězí ramínko, tagliatelle s houbovým ragú, parmazán 160,- 

ÚTERÝ 
 

 Čočková polévka    

1 Smažená cuketa v mandlové strouhance, parmazánové krupeto, pečená rajčata s bylinkami 150,- 

2 Pečené krůtí na česneku, dušený špenát, bramborový knedlík 155,- 

3 Filírovaná vepřová panenka, Cobb salát s vejcem, slaninou a avokádem, máslová bageta 160,- 

4 Hovězí krk na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborová kaše, mrkvové chipsy 160,- 
 
 

STŘEDA 
 

 Jihočeská kulajda  

1 Pikantní guláš z hlívy ústřičné, karlovarský knedlík, vídeňská cibule 150,- 

2 Kuřecí Kung Pao s rýžovým vínem a zeleninou, pražené arašídy, jasmínová rýže 155,- 

3 Holandský řízek se sýrem gouda, bramborová kaše s máslem, rajčatový salát 160,- 

4 Na másle pečená tilápie, batátové hranolky, tatarská omáčka, salát z čerstvé zeleniny 160,- 

  ČTVRTEK 
 

 Česneková polévka s klobáskou, chlebový krutón  

1  Bramborové noky s vanilkovou strouhankou, jahodové coulis, čerstvé jahody, zakysaná smetana 150,- 

2 Smažená krůtí játra, šumavský bramborový salát s vejcem 155,- 

3 Vepřové ražniči s klobásou a cibulí, restované brambory s rozmarýnem, demi glace, okurková majonéza 160,-  

4 Guláš s hovězího krku na plzeňském pivu, houskový knedlík, červená cibule 165,- 
 
 

PÁTEK 
 

 Gulášová polévka s mletým masem  

1 Brynzové halušky se škvařeným špekem a smaženou cibulkou 155,- 

 2 Paprika plněná mletým masem, rajská omáčka, houskový knedlík 155,- 

 3 Kuřecí Cordon Bleu se šunkou a ementálem, bramborová kaše, ovocný kompot 165,- 

 4 Hodslavská řezanka z hovězí roštěné, bramborové placičky 165,- 

Tiramisu   75,- 

Dezert + Espreso  95,- 


