RESTAURACE VE DVOŘE - polední menu od 18.2.2019 - 24.2.2019
Pondělí

Čtvrtek

Polévka: Šumavská (A: 1)
Polévka: Vývar s těstovinou ( A: 1,3,9)
1. Uherský guláš, chléb, moučník (A: 1,3,7)
2. Holandský řízek s medvědím česnekem, brambory s cibulkou, okurek (A:
1,3,7,10)
3. Steak z kotlety s grat. poličanem a hermelínem, rýže, salát (A: 1,6,7)
4.
5.
6. Mexické špagety s kuřecím masem (A: 1,3,9)

Polévka: Čočková s bůčkem (A: 1)
Polévka: Hovězí se smaženým hráškem (A: 1,3,7,9)
1. H,. líčka, žampiónová omáčka, knedlík (A: 1,3,7)
2. Palačinka s uzeným masem, špenát (A: 1,3,7)
3. Čevapčiči s hořčičí a cibulí, šť. brambor (A:1,3,10)
4.
5.
6. Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, brambor (A: 1,7)

Úterý
Polévka: S krabími tyčinkami (A:1,3,4,7)
Polévka: H. s kapáním (A: 1,3,7,9)
1. Plněné a smažené šunkové rolky, br. kaše (A: 1,3,7)
2. Hovězí guláš s cibulí, knedlík (A: 1,3,7)
3. Pikantní masová směs, těstoviny (A: 1,3,6,10)
4.
5.
6. Špíz z v. panenky se sýrem, brambor (A: 7 )

Středa
Polévka: Chlebová (A:1,3,7)
Polévka: H. s krupicovými noky (A: 1,3,7,9)
1. Vepřové srdce na divoko, karl. knedlík (A: 1,3,7,9)
2. Hovězí roláda s klobásou, slaninou a vejci, rýže (A:1,3,10)
3. Smažený sýr, brambor, tatarka (A: 1,3,7,10)
4.
5.

Pátek
Polévka: Hrachová se slaninou (A: 1)
Polévka: Hovězí s lančmítem (A: 3,9)
1. V. plátek zapečený s nivou, rýže, salát (A: 1,6,7)
2. Řízek na ruby, op. brambor, tatarka (A: 1,3,7,10)
3. Pečené koleno, hlávkové zelí, knedlík (A: 1,3,7)
4.
5.
6. Grilovaná kotleta, těstoviny se zeleninou (A:1,3,9,10)

Sobota
Polévka: Krupková (A: 1)
1. Vepřové maso na kmíně, knedlík (A: 1,3,7)
2.

Neděle
Polévka: Hovězí s masem a nudlemi (A: 1,3,9)
1. Smažené kuřecí stehno, bramborový salát (A: 1,3,7,9,10)
2.

6. Krůtí maso zapečené se zeleninou a kuskusem (A: 1,7)
Polední menu podáváme od pondělí do pátku. Jednotná cena za hlavní jídlo
včetně polévky činí 79 Kč (polévka 12 Kč, hlavní jídlo 67 Kč).
Restaurace ve dvoře Vám nabízí možnost pořádání rodinných nebo
firemních oslav, svatební hostiny nebo s posezení s přáteli v příjemném
prostředí restaurace.
www.restauracevlkos.cz

tel.: 518 399 882

