Denní jídelní lístek
úterý 1. 12. 2020

Výdejní okénko od 11.00 do 14.30 včetně víkendu, tel. 608161648

Polévky:

Hovězí vývar s masem a nudlemi
Krkonošské kyselo
Gulášová

Nabídka dne:
150g
150g
120g
300g
150g
150g
150g
150g
150g
120g
120g
200g

26,34,34,-

Pikantní masová směs se zeleninou, ½ rýže, 2ks bramboráčky, obloha
Krůtí soté s bretaňskou zeleninou, rýže
Panenské medailonky s kuskusem s červenou řepou, obloha
Těstoviny s kuřecím masem, hříbky, smetana, sýr
Vepřová kotleta, fazolové lusky na slanině, hranolky, obloha
Vepřová krkovice na grilu, hranolky, česneková smetana
Kuřecí plátek zapečený se šunkou, broskví a sýrem, hranolky, obloha
Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, hranolky, obloha (1,7,9,10)
Kuřecí plátek se šunkou a nivou, hranolky, obloha (1,7,9,10)
Jizerský drak (vepřová kýta, hořčice, kečup, křen), hranolky, obloha (1,9,10)
Vepřový plátek s vysočinou a nivou, hranolky, obloha
Selský talíř (vepřové, uzené, sekaná) 2 bramboráčky, 2 houskové knedlíky,
2 bramborové knedlíky, zelí, špenát (1,3,7,9,10)

120,116,129,120,122,115,115,115,115,115,115,-

120g
120g
120g
150g
150g
150g
150g
150g
120g
120g
120g
120g
3ks
3ks

Hovězí pečeně na houbách, houskový knedlík (rýže)
Hovězí guláš, houskový knedlík
Hovězí guláš, 2 bramboráčky, 2 houskové knedlíky, křen
Vepřový vrabec, houskový knedlík, zelí (1,3,7,9,10)
Vepřový vrabec, bramborový knedlík, špenát
Vepřový vrabec, 2 houskové knedlíky, 2 bramboráčky, zelí, špenát (1,3,7,9,10)
Krůtí kostky na česneku, houskový knedlík, zelí
Krůtí kostky na česneku, bramborový knedlík, špenát
Svíčková na smetaně, houskový knedlík
Sekaná svíčková na smetaně, houskový knedlík
Uzená pečeně, bramborový knedlík, špenát (1,3,7,9)
Uzená pečeně, houskový knedlík, zelí (1,3,7,9)
Kynuté borůvkové knedlíky, tvaroh, cukr, máslo
Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, cibulka

105,106,114,104,106,111,107,111,110,95,100,97,89,95,-

150g
150g
100g
120g

Smažený vepřový řízek, vařený brambor, obloha (1,3,7)
Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, obloha (1,3,7)
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka, obloha (1,3,7)
Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka, obloha (1,3,7)

106,106,104,112,-

Hotová jídla:

Smažená jídla:

Ceny jsou včetně balného

Nepřijímáme platební karty
www.restauracerepre.cz

120,-

