M E N U 09. 11. – 13. 11. 2 0 2 0

M E N U 09. 11. – 13. 11. 2 0 2 0

PONDĚLÍ
Vepřový vrabec, špenát, bramborové placky (150 g)
Čočka s uzeným masem, okurka, cibulka (100 g)

149 Kč
119 Kč

ÚTERÝ
Španělský ptáček, rýže (150 g)
Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka (100g)

149 Kč
129 Kč

STŘEDA – VE STŘEDU POUZE JÍDLO K VYZVEDNUTÍ
Husí stehno, variace knedlíků, červené zelí (450 g)
Vepřová plec, chlupaté knedlíky, smetanová kapusta (150 g)

295 Kč
139 Kč

ČTVRTEK
Plněné bramborové knedlíky uzeným, bílé zelí, cibulka (100g)
Vinná klobása, bramborový salát s hráškem (150 g)

119 Kč
149 Kč

PÁTEK
Vepřová panenka, zeleninové rösty, šalotková omáčka (150 g)

159 Kč

Francouzské brambory (300 g)

129 Kč

STÁLÁ NABÍDKA
Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi

39 Kč

Plněné bramborovo - tvarohové knedlíky švestkami,
sypané cukrem a mákem

89 Kč

Kuřecí řízek / Vepřový řízek z panenky s bramborovou kaší
a kyselou okurkou (100g maso)
119 Kč / 139 Kč
Tradiční hovězí svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem (150g) 149 Kč
Hovězí guláš na černém pivu se Spätzlemi s červenou cibulkou (170g) 149 Kč
Salát s grilovaným kozím sýrem,
pomerančovo-medový dresink (100g)

149 Kč

Objednávky rozvozů Po-Pá od 10:00 - 15:00,
+420 326 831 243
Rozvoz po Mladé Boleslavi a Kosmonosích
Minimální objednávka - 2 jídla, platba kartou nebo stravenkami
Pro nejrychlejší zpracování objednávek prosíme objednávejte jídlo
na další den nejlépe den předem v čase 13:00 – 15:00

MONDAY
Roast pork, spinach and potato pancakes (150 g)
Lentils with smoked meat, onion (100 g)

149 CZK
119 CZK

TUESADY
Beef rools stuffed with sausages, egg and gherkin, rice (150 g)
Fried cheese, bolied potatoes, tartare sauce (100g)

149 CZK
129 CZK

WEDNESDAY- MEALS ONLY FOR PICK UP
Duck leg, variation of dumplings, red cabbage (450 g)
Pork shoulder, dumplings creamy cabbage (150 g)

295 CZK
139 CZK

THUERSDAY
Potato dumplings stuffed with smoked ham, white cabbage (100g)
Wine sausage, potato salad with pea (150 g)

119 CZK
149 CZK

FRIDAY
Pokr tenderloin, vegetable rösty, shallot sauce (150 g)

159 CZK

Baked potatoes with vegetables amd ham (300 g)

129 CZK

REGULAR OFFER
Beef broth with vegetables and noodles

39 CZK

Stuffed potato-curd dumplings with plums,
sprinkled with sugar and poppy seeds

89 CZK

Chicken schnitzel / roast pork tenderloin schnitzel with
mashed potatoes and gherkin (100 g schnitzel)

119 CZK / 139 CZK

Traditonalbeef„Svíčková“ with herb dumplings (150g)

149 CZ

Beef goulash on black beer with red onion, Spätzle (170g)

149 CZK

Salad with grilled goat cheese, orange and honey dressing (100 g)

149 CZK

We take orders Mo-Fri from 10 AM to 3 PM,
+420 326 831 243
Delivery to Mladá Boleslav and Kosmonosy
Minimal order - 2 meals, payment with credit card only
For the fastest processing of orders, please order for the next day,
peferably the day before, in the time 1 pm to 3 pm

