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*Cena zvýhodněného menu je od 195,-Kč/os (od 15 osob a více)

 

STUDENÝ PŘEDKRM 
 

100g Švýcarský salát
120g Caprese salát

 70g Kachní paštika s lesními brusinkami a rukolou
 2 ks Kornoutky z pražské šunky s bylinkovým žervé

- předkrmy podáváme s pečivem nebo toasty
                   

POLÉVKY 0,3L
 

Hovězí vývar s masem a zeleninou
Kuřecí vývar s masem a nudlemi

 Zeleninový krém s česnekovými krutony
 Žampionový krém s krutony

 Bramboračka
 Frankfurtská polévka

 Brokolicový krém
Fazolová bílá polévka

 Zelňačka s bramborem a smetanou
 Gulášová polévka

 
HLAVNÍ CHODY

 

150g Grilovaný kuřecí steak s bylinkami, sýrová omáčka
 150g Smažený kuřecí řízek s citrónem

 150g Kuřecí nudličky Kung-pao
 150g Steak z krůtího prsa na rozmarýnové omáčce

 150g Stripsy z krůtího prsa v jogurtu a chilli,  česnekový dip
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HLAVNÍ CHODY

 

120g Roláda z krůtího masa s máslovou nádivkou a slaninou, omáčka
 150g Grilovaný steak z vepřové pečeně, nivová omáčka 

 150g Steak z vepřové pečeně na žampionech
 150g Smažený vepřový řízek s citrónem

 200g Grilovaná vepřová krkovička na drceném pepři
 200g Pečená vepřová krkovice, kysané zelí (doporučujeme

bramborové knedlíky)
 200g Smažený holandský řízek, znojemská okurka

 150g Hovězí svíčková na smetaně, brusinkový terčík 
(doporučujeme houskové knedlíky)

 150g Znojemská hovězí pečeně
 150g Hovězí guláš s carmen cibulí

 410g Bramborové noky s kuřecím masem a drcenými rajčaty, 
Gran Moravia

410g Bramborové noky s vepřovým masem, cibulí a listovým
špenátem, GM

360g Strozzapreti (semolinové těstoviny) s krůtím masem,
 česnekem a drcenými tomaty

380g Curry kus-kus s grilovanou zeleninou a hoblinami Gran Moravia
 

PŘÍLOHY (V CENĚ HLAVNÍHO POKRMU)
 

 220g Vařené petrželkové brambory
 220g Pečené brambory s bylinkami

 220g Bramborová kaše s máslem
 220g Šťouchané brambory s cibulí

 150g Bramborové hranolky Julienne
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150g Dušená jasmínová rýže
 4 ks Houskový nebo bramborový knedlík

 
MALÉ SALÁTY K HLAVNÍMU CHODU 

 

 Míchaná čerstvá zelenina s listovými saláty
Zeleninový salát s balkánským sýrem

Okurkový salát
Tomatový salát
Salát Coleslaw

 
DEZERTY 

 

Pařížská roláda
Jahodový dortík

Čokoládový dortík
Karamelový větrník

Jablečný závin s ořechy
Zmrzlina se šlehačkou a karamelem (2 kopečky)

 
 

CENÍK MENU
Polévka + hlavní chod                                                                                       195,-Kč/os
Předkrm + hlavní chod                                                                                    240,-Kč/os
Polévka + hlavní chod + salát/dezert                                                     250,-Kč/os
Předkrm + hlavní chod + salát/dezert                                                   280,-Kč/os
Polévka + hlavní chod + salát + dezert                                                  290,-Kč/os 
Předkrm + hlavní chod + salát + dezert                                                 335,-Kč/os
Vícechodového menu předkrm + polévka + hl.chod + 
dezert/salát                                                                                                             375,-Kč/os
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