DENNÍ MENU 16

16.-20. DUBNA 2018

Čerstvé volně rostoucí bylinky a houby zvýrazňujeme v menu tučným písmem (nejedná se o alergeny).
Plánované použití volně rostoucích hub může být vzhledem k časové prodlevě mezi zveřejněním a realizací menu ohroženo nepředpokládanými
vnějšími vlivy. V případě nedostatečného množství volně rostoucích hub si vyhrazujeme právo použít aktuálně dostupné pěstované houby.

Odborným garantem se zkouškou ze znalosti hub je mykoložka a majitelka Kateřina Pauzarová.

Startujeme seriál „Co právě roste“. Každý týden si stručně představíme jednu volně rostoucí bylinu, houbu nebo rostlinu,
kterou vám přidáme do jídla. Plané byliny mají na jaře nejvyšší obsah léčivých látek. Nechte se od nás inspirovat a
jednoduše jimi v jídlech nahrazujte průmyslově pěstované byliny a špenát. Když nahradíte třetinu špenátu kopřivami, na
chuti vám to neubere, ale vašemu zdraví to velmi prospěje.
VAŘÍME POCTIVĚ, BEZ CHEMIE.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denně výběr z 1 masového a 1 vegetariánského „veg“ jídla. Pokud není uvedeno jinak, váha přílohy je 200 g. Ceny jsou včetně DPH.

pondělí, 16. dubna 2018
množství

název

cena

Jemný zeleninový krém s restovanou penízovkou smrkovou „veg“ /7,9/
300 g Čínské nudle se 3 druhy masa, zeleninou a sójovkou Tamari /1,3,6,7/
300 g Brynzové halušky s uzeným tofu a cibulkou „veg“ /1,3,6,7,9/

30,115,105,-

200 ml

úterý, 17. dubna 2018
množství

název

cena

Italská rajčatová polévka s řapíkatým celerem „veg“/7,9/
120 g Krůti prso gril, listový salát s pomerančem, drcenými ořechy a balsamikem, bagetka /1,7,8,11,12/
150 g Květák pečený v kukuřičné krustě, vařené brambory, bylinková zakysanka „veg“ /3,7,10/

200 ml

30,115,105,-

středa, 18. dubna 2018
množství

název

cena

Kuřecí vývar s dobronínskými nudlemi /1,3,7,9/
180 g Kuřecí stehno na kari pečené se smetanou a kopřivami, rýže basmati /7/
300 g Jarní salát z bílých fazolí a čerstvé zeleniny, bagetka s petrželkou „veg“ /1,7,9,11,12/

200 ml

30,115,105,-

čtvrtek, 19. dubna 2018
množství

název

cena

Květáková polévka s quinoou „veg“ /7,9/
350 g Bramborákový zapékanec s čerstvou majoránkou, kysaným zelím a krůtími kousky /1,7,10,12/
300 g Italské rajčatové risotto s bazalkou a parmazánem „veg“ /7,9/

200 ml

30,115,105,-

pátek, 20. dubna 2018
množství

název

cena

Bramboračka s houbami „veg“ /7,9/
150 g Pečené vepřové maso s tymiánem a černými olivami, restované fazolky /7,9,12/
300 g Čerstvé tagliatelle s houbami, smetanou a pecorinem „veg“ /1,3,7/

200 ml

Menu denně od 11,00 do 13,30 hod.

ROZVOZ po Jihlavě ZDARMA!!!

30,115,105,Změny vyhrazeny.

