Polední nabídka 22.-26.11.2021
Pondělí :
Hovězí vývar s kapáním 30,Gnocchi s krůtím masem a listovým špenátem 119,Vepřový talíř (krkovice, uzené, klobása), houskový knedlík, hlávkové zelí 119,Smažený kuřecí řízek, brambor 119,Úterý :
Bramborová 30,Plněná paprika, rajská omáčka, houskový knedlík 119,Restovaná vepřová kotleta, smetanové brambory 119,Zeleninové rizoto s kuřecím masem a ementálem 119,Středa :
Brokolicová s parmazánem 30,Zapečené brambory s kuřecím masem a směsí sýrů 119,Znojemská hovězí pečeně, rýže 119,Vepřové výpečky, bramborový knedlík, špenát 119,Čtvrtek :
Kuřecí s hráškem a rýží 30,Zapečené penne s boloňským ragú 119,Vepřová panenka na jehle s listovým špenátem, hranolky 125,Svíčková hovězí pečeně na smetaně, houskový knedlík 119,Pátek :
Dršťková 35,Hovězí hamburger s čedarem, hranolky 125,Pečená kachna, bramborový + houskový knedlík, červené zelí 139,Kuřecí prso supreme ve smetanové omáčce s tomaty, brambůrky 119,-

Změna v jídelníčku vyhrazena. Objednávky na tel.: 321 620 318
www.uhrabetu.cz

Omezená nabídka minutkových jídel :
1 ks Bageta s kuřecím masem a slaninou, bylinková omáčka

109,-

1 ks Bageta s vepřovou panenkou a slaninou, bylinková omáčka

115,-

120g Smažený sýr

70,-

120g Hermelín na grilu

80,-

120g Nakládaný hermelín, pečivo

82,-

100g Utopenec, pečivo

50,-

100g Gothajský salám s cibulí, pečivo

50,-

200g Tatarský biftek, topinky ( ošatka topinek 30,- Kč )
259,________________________________________________________________________
170g Vepřová kotleta plněná sušenou šunkou a ementálem

165,-

170g Smažený vepřový řízek

115,-

200g Vepřová panenka na jehle se slaninou

175,-

170g Kuřecí steak se sýrovou omáčkou

145,-

170g Smažený kuřecí řízek

115,-

250g Zapečené penne s kuřecím masem,
sušenými rajčaty a parmazánem

145,-

250g Spaghetti Carbonara
slanina, vejce, smetana a parmazán

125,-

250g Spaghetti s kousky vepřové panenky,
155,chilli papričkou, česnekem a parmazánem
________________________________________________________________________
300g Směs salátů s kuřecím masem, rajské, olivy

102,-

300g Směs salátů s grilovaným hermelínem, toast

115,-

300g Řecký salát ( rajčata, paprika, okurka, olivy, sýr Feta )

85,-

________________________________________________________________________
200g Hranolky smažené

35,-

200g Krokety smažené

35,-

3 ks Bramboráčky

35,-

200g Americké brambory smažené

35,-

200g Opečený brambor

35,-

200g Brambor vařený

30,-

150g Rýže Parboiled dušená

30,-

________________________________________________________________________
Tatarská

25,-

Smetanová s bylinkami

25,-

Kečup

20,-

