Skupinové menu 2019
MENU č.1 za 250,- Kč *)1,3,7,9
Polévka
Slepičí nebo hovězí polévka s masem a nudlemi
Hlavní chod
150g Svíčková na smetaně dekorovaná citronem a brusinkami, s houskovým knedlíkem

MENU č.2 za 210,- Kč *)1,3,9
Polévka
Slepičí nebo hovězí polévka s masem a nudlemi
Hlavní chod
100g Vepřová plec staročeská doplněná dušeným zelím a bramborovým knedlíkem

MENU č.3 za 210,- Kč *)1,3,9
Polévka
Zelná s uzeninou
Hlavní chod
250g Kuřecí stehno pečené s vařeným bramborem

MENU č.4 za 210,- Kč *)1,3,7
Polévka
Slepičí nebo hovězí vývar s nudlemi
Hlavní chod
150g Smažený kuřecí řízek s vařeným bramborem

MENU č.5 za 210,- Kč *)1,3,7,8
Polévka
Hráškový krém
Hlavní chod
150g Hovězí guláš s houskovým knedlíkem

MENU č.6 za 290,- Kč *)1,7
Polévka
Gulášová
Hlavní chod
200g Vepřová panenka plněná sušenými rajčaty ve šlojíři z parmské šunky s bramborovým gratinem

Ke každému menu je možné doobjednat dezert: jablkový závin nebo malinový koláč v ceně 30,- Kč
za porci, nebo malinový dortík s jogurtem, nebo Malinový páj v ceně 35,- Kč za porci.
Pro vegetariany je možné změnit hlavní chod a to například na Penne se zeleninou a parmezánem
MINIMÁLNÍ POČET OBJEDNANÝCH MENU PRO SKUPINU JE OD 20 PORCÍ Z JEDNÉ VARIANTY
POKUD NENÍ DOHODNUTÉ JINAK.

*) Alergeny obsažené v jednotlivých menu viz poslední strana

Groups menu 2019
MENU No.1 for 250, - CZK *) 1,3,7,9
Soup
Hen or beef soup with meat and noodles
Main course
150g Sirloin on cream decorated with lemon and cranberries, with bread dumplings

MENU No.2 for 210, - CZK *) 1,3,9
Soup
Hen or beef soup with meat and noodles
Main course
100g Old Bohemian pork tenderloin topped with steamed cabbage and potato dumplings

MENU No.3 for 210, - CZK *) 1,3,9
Soup
Zelná with sausage
Main course
250g Chicken thigh roasted with boiled potatoes

MENU No.4 for 210, - Kč *) 1,3,7
Soup
Chicken or beef broth with noodles
Main course
Fried chicken steak with boiled potatoes

MENU No.5 for 210, - Kč *) 1,3,7,8
Soup
Pea cream
Main course
Beef goulash with bread dumplings

MENU No.6 for 290, - CZK *) 1,7
Soup
Goulash
Main course
200g Pork tenderloin stuffed with dried tomatoes in Parma ham bowl with potato gratin
For each menu you can order a dessert: apple pie or raspberry cake at a price of CZK 30 per person or a
raspberry and yogurt cake or Raspberry pie at a price of CZK 35 per person.
For vegetarians, you can change the main course, such as Penne with vegetables and Parmesan cheese etc.

THE MINIMUM NUMBER OF ORDERED MENU FOR THE GROUP IS OF 20 PORTIONS OF
ONE VARIANT, IF NOT AGREED OTHERWISE.
*) Allergens included in each menu see last page

Gruppenmenü 2019
MENU Nr.1 für 250, - CZK *) 1,3,7,9
Suppe
Henne oder Rindfleischsuppe mit Fleisch und Nudeln
Hauptgericht
150 g Rinderfilet auf Creme mit Zitrone dekoriert und Preiselbeeren, mit Semmelknödel

MENU Nr.2 für 210, - CZK *) 1,3,9
Suppe
Henne oder Rindfleischsuppe mit Fleisch und Nudeln
Hauptgericht
100 g Altböhmisches Schweinefilet garniert mit gedünstetem Kraut und Kartoffelknödel

MENU No.3 für 210, - CZK *) 1,3,9
Suppe
Kohl mit Wurst
Hauptgericht
250 g Hähnchenschenkel gebraten mit Salzkartoffeln

MENU No.4 für 210, - CZK *) 1,3,7
Suppe
Huhn oder Rinderbrühe mit Nudeln
Hauptgericht
Gebratene Hühnersteak mit Salzkartoffeln

MENU No.5 für 210, - CZK *) 1,3,7,8
Suppe
Erbsencreme
Hauptgericht
Rindergulasch mit Semmelknödel

No.6 für MENU 290, - * CZK) 1.7
Suppe
Gulasch
Hauptgericht
200 g Schweinefilet mit getrockneten Tomaten gefüllte in Parmaschinken Schüssel mit Kartoffelgratin
Zu einem Preis von 30 CZK für Person oder eine Himbeere und Apfelkuchen oder Kuchen zu einem Preis
von CZK 35 für Person Himbeer-Torte: Für jedes Menü können Sie einen Nachtisch bestellen.
Für Vegetarier, können Sie das Hauptgericht , wie Microsoft Penne mit Gemüse und Parmesan-Käse usw.
ändern

Die minimale Anzahl bestellter Menü für die Gruppe von 20 GEHöRT Teilen VARIANT,
wenn nicht anders vereinbart.
*) Allergens enthalten in jeder Schleife Menü siehe letzte Seite

SEZNAM POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ LEGILATIVNÍMU OZNAČENÍ
DLE SMĚRNICE 1169/11 EU
LIST food allergens, which are subjekt to legislative parking in accordance to EU DIRECTIVE 1169/11
1)Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
Cereals containing gluten - not a celiac, products from them
2)Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
Crustaceans and products thereof - are among life-threatening food

3)Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
Eggs and products thereof - are among life-threatening food
4)Ryby a výrobky z nich
Fish and products thereof
5)Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
Groundnuts (peanuts) and products thereof - are among life-threatening food
6)Sójové boby (sója)a výrobky z nich
Soybeans (soya) and products thereof

7)Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
Milk and dairy products - are among life-threatening food
8)Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
Nuts and products made from them - these are all kinds of nuts

9)Celer a výrobky z něj
Celery and products thereof
10) Hořčice a výrobky z ní

Mustard and products thereof
11)Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Sesame seeds (sesame) and products thereof
12)Oxid siřičitý a siřičitany v koncentrátech vyšších než 10 ml/kg,l, vyjádřeno SO2
Sulphur dioxide and sulphites in concentrates of more than 10 ml / kg, l, expressed as SO2
13)Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
Lupin (Lupin) and products thereof
14)Měkkýše a výrobky z nich
Clams and articles thereof

