
24. 10. 2020 DENNÍ MENU – ROZVOZ + VÝDEJNÍ OKÉNKO 

Při objednávce nad 500Kč 1l 10° piva zdarma! Objednejte si i 1l točené malinovky nebo chmelovky za 20kč. 

 

OBĚDOVÁ NABÍDKA – objednávejte od 8:00 do vyprodání zásob  

Polévka: Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi (1,9) (polévka v ceně menu 1.-3.) 

1) 150g Hovězí krk na houbové omáčce s bramborovou kaší (1,12)      119/89 

2) 320g Penne s kuřecím masem a brokolicí sypané parmazánem (1,7)  109/82 

3) 150g Šťavnatý krůtí steak s grilovanou zeleninou         119 

 

DÁVKA VITAMÍNŮ K POSÍLENÍ IMUNITY: 150g Miska kysaného zelí      15 

DĚTSKÁ JÍDLA: 80g Kuřecí stripsy s hranolkami (1,3,7)        39 

      80g Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10)     39    

 

CELODENNÍ NABÍDKA – objednávejte od 8:00 po celý den do 20:00 

1000g BOX pro 3 osoby (stripsy, křidélka, kuřecí medailonky v bramboráku, paličky,  

hranolky, opékané brambory, cibulové kroužky, 4 druhy dipů, coleslaw)  499   

150g  Výpečky se zelím a s houskovým knedlíkem (1,3,7)               119/89 

150g  Svíčková na smetaně s variací knedlíků s brusinkovým terčem (1,3,7,9,10)        119/89 

150g  Pivovarský guláš s bramboráčky (1,3,7,9,10)            119/89 

150g  Vepřový/kuřecí řízek s bramborovým salátem (1,3,7)           129 

100g Ječmínkovy tvarůžky v pivním těstíčku (1,3,7)       109 

8ks Kuřecí křídla pikantní nebo česneková, chléb (1,9,10)      129 

200g Filírovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, opékané brambory (1,7)   169 

250g Vepřový steak z krkovice se slaninovým chipsem a sázeným vejcem, opékané brambory (3) 169 

320g Míchaný salát s grilovaným sýrem Halloumi (7)      129 

320g Caesar salát s kuřecím masem (7)        139 

200g Přírodní kuřecí kapsa s tvarůžkem a slaninou, vařený brambor (7,12)    145 

150g Plumlovský vepřový řízek s opékaným bramborem (1,3,7,12)     149 

150g Kuřecí kapsa Gordon Bleu s vařeným bramborem (1,3,7)     129 

150g Kuřecí medailonky v bramboráku, salát coleslaw (1,3,7)     119 

 Objednávejte na tel. č. 778 482 248. Cena balení 10kč. Rozvoz po Prostějově zdarma. Min. objednávka 200kč.  

Objednat si můžete i naše pivo v 2l PET lahvi od 60kč. 1l malinovky nebo chmelovky v lahvi za 20kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


