DENNÍ MENU 24

10.-14. ČERVNA 2019

Co právě roste: květ černého bezu
Černý bez je známý keř, který nám poskytuje možnost sběru léčivých plodů vícekrát do roka. Kromě květu a plodu
můžeme na starších stromech sbírat houbu Boltcovitku ucho Jidášovo. Černý bez má široké spektrum použití. Květy
působí potopudně a močopudně a obecně se používají na všechny stavy nachlazení. Listy příp. kůra se používají na
suché zábaly při revmatických bolestech, ve formě čaje tzv. čistí krev a pokožku, působí pozitivně na akné a ekzémy.
Čerstvé plody mohou způsobovat nevolnost, proto je musíme vždy usušit či tepelně upravit!
Čerstvé volně rostoucí bylinky a houby zvýrazňujeme v menu tučným písmem (nejedná se o alergeny).
Odborným garantem se zkouškou ze znalosti hub je mykoložka a majitelka Kateřina Pauzarová.
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, 10. června 2019
množství

název

cena

Grilovaný tofu karbanátek s pečeným lilkem, paprikou a pikantním ajvarem, divoká rýže „veg“ /6,7/

35,125,115,-

Francouzská cibulačka s bílým vínem, bagetka „veg“ /1,3,7,9,12/
300 g Čínské nudle se zeleninou, Shoyu omáčkou a třemi druhy masa /1,3,6/
200 ml

120 g

úterý, 11. června 2019
množství

název

Minestrone s parmazánem „veg“ /7,9/
300 g Penne s uzeným lososem, cherry rajčátky a smetanou /1,3,4,7/
300 g Salát z pěti druhů luštěnin, zeleniny a rukoly, opečená bylinková bageta „veg“ /1,3,6,11,12/
200 ml

cena

35,125,115,-

středa, 12. června 2019
množství

název

Kuřecí vývar s kopřivovým svítkem /1,3,7,9/
120 g Kuřecí prsa pečená v těstíčku s bezovým květem, šťouchané brambory s pažitkou /1,3,7/
300 g Italské risotto se žampiony, bílým vínem a parmazánem „veg“ /7,9,12/
200 ml

cena

35,125,115,-

čtvrtek, 13. června 2019
název

Kulajda s vařeným vejcem, koprem a umeoctem „veg“ /3,7,9,12/

cena

200 ml

150 g
100 g

Hovězí kostky na jalovci se smrkovými výhonky, fryčovický houskový knedlík/tagliatelle /1,3,7,9/

35,125,115,-

množství

Grilovaný pikantní hermelín s brusinkami, restované zelené fazolky „veg“ /7/

pátek, 14. června 2019
množství

název

cena

Cuketový krém „veg“ /7,9/
150 g Vepřové nudličky se zeleninou na kari a čerstvém koriandru, jasmínová rýže /7,9/
200 ml

300 g Zeleninový salát s balkánským sýrem, balsamikem a olivami, opečená bageta „veg“ /1,6,7,11,12/
Menu denně od 11,00 do 13,30 hod.

ROZVOZ po Jihlavě ZDARMA!!!

35,125,115,-

Změny vyhrazeny.

