Po 22.10.

Polévky
Česnečka s olomouckým tvarůžkem
Kapustová s uzeným masem a slaninou

30,35,-

Týdenní specialita
250g Pečené králičí stehno s vepřovým bokem, listový špenát,
domácí chlupaté knedlíky

139,-

Denní nabídka (do 15 hod.)
150g Hovězí maso v rajské omáčce, houskový knedlík / rýže
112,150g Francouzské brambory zapečené s uzeným masem, okurka
102,150g Grilované medailonky vepřové panenky na italském krémovém
rizotu s rukolou
118,150g Vepřové výpečky, bílé zelí, bramborový knedlík
109,150g Grilovaný kuřecí steak zapečený s čerstvými rajčaty a uzeným sýrem,
šťouchaný brambor
115,-

Stálá denní nabídka (do 15 hod.)
300g Bramborové knedlíky plněné uzeným masem,
zelí, smažená cibulka
98,150g Segedínský guláš Speciál, houskový knedlík
112,150g Smažené kuřecí řízečky v kukuřičných lupíncích, bramborový salát
112,150g Zeleninový salát s grilovanými kuřecími medailonky v medu a sezamu
112,1por Malý míchaný zeleninový salát
30,-

Polední zvýhodněná nabídka nápojů (do 15 hod.)
0,33 L Lobkowicz nealko pivo - lahev
0,30 L Pomerančová limonáda
Espresso Delta
POLEDNÍ NABÍDKA NOVĚ I O VÍKENDU !!!

25,25,25,-

Soups
Garlic soup with Olomouc cheese
Kale soup with smoked pork and bacon

30,35,-

Special dish of the week
250g Roast rabbit leg and pork belly, home-made dumlings, spinach

139,-

Dailly menu (up to 3pm)
150g Beef in tomato sauce, bread dumplings
112,150g Gratinated potatoes with smoked pork, onion and egg
102,150g Grilled pork tenderloin medallions, italian creamy risotto with arugula
118,150g Roast pork, potato dumplings, spinach
109,150g Grilled chicken gratinated with tomatoes and smoked cheese,
mashed potatoes
115,-

Permanent dailly menu (up to 3pm)
300g
150g
150g
150g

Potato dumplings filled with smoked pork, cabbage, fried onion
Szegedin pork goulash, bread dumplings
Fried chicken schnitzel in corn flakes, potato salad
Vegetable salad with grilled chicken in honey and sesame
Small mixed vegetable salad

98,112,112,112,30,-

Special offer of drinks at lunchtime (up to 3pm)
0,33 L Lobkowicz alcohol-free beer - bottle
0,30 L Orange lemonade
Espresso Delta

25,25,25,-

NEW LUNCH MENU IS SERVED UNTIL 14:30 EVEN ON WEEKENDS

