
 

 
 
 
 
 
 

Polední menu 
16. – 20. 10. 2017 

 
 

Pondělí 16. 10. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kmínová polévka s vejcem   25,- 
150g Výpečky se špenátem a bramborovým knedlíkem   95,-  

120g Kuřecí pánev s rýží   95,-  
 

Úterý 17. 10. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Vývar z králíka s nudlemi a zeleninou   25,-  

120g Vepřové maso na kmíně s těstovinami   95,-   
120g Králík na smetaně s houskovým knedlíkem   95,- 

 
Středa 18. 10. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ovarová s česnekem a bramborem   25,- 

150g Ovarové koleno s hořčicí, křenem a polickým chlebem   95,-        
350g Římský salát Caesar s vejci (bez masa)   95,-  

 
Čtvrtek 19. 10. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Brokolicový krém   25,- 

3ks Tvarohové knedlíky plněné švestkami   95,- 
120g Kuřecí řízek s bramborovou kaší a rajčatovým salátkem   95,- 

 
Pátek 20. 10. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dršťková polévka s majoránkou   25,- 
100g Španělský ptáček s rýží   95,-  

200g Smažená vepřová játra s bramborem a tatarkou   95,-  
 

Pečivo 
Polický rohlík  5,- 

1/4 Náš škvarkový chléb  15,- 
 

Porce polévky je 0,25l. 
Jídla z polední nabídky vydáváme od 11:00 do 14:00 

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Dýňové menu  
Z naší plantáže  

Jarrahdale WA -  Australská modrá dýně 
Od 16. 10 do 29. 10. 2017 

 
Polévka 

0,33l Dýňový krém s praženými dýňovými semínky,  
dýňovým olejem a smetanou 

49,- 
 

Předkrm 
120g Zapečená dýně s nivou a dýňovým dipem  

99,-  
 

Hlavní jídlo  
350g Dýňové italské rizoto s parmazánem 

159,- 
 

200g Grilovaná vepřová panenka  
podávaná na smetanovo-dýňové omáčce s rozmarýnem 

189,- 
Doporučujeme doplnit bylinkovou bagetou 

 
Dezert 

Dýňový koláč s domácím krémem 
89,- 

 
 

ROZHOVOR Dub a dyně. 
Kdyžtě každá rostlinka dozrávala v čase, 

jak tu dlouho stojí dub, dyně tázala se. 
“Sto let.” “Já jsem za sto dní takovou se stala,” 
řekla dyně. Na to dub: “Marna tvoje chvála, 

pěkna’s, pravda, na pohled, na pohled též slyneš, 
jak jsi rychle vyrostla, tak též rychle zhyneš.” 

Kytice z Krasického bajek, Ignacy Krasicki, vydáno r. 1877 v Brně, 
 


