
Polední nabídka 

Čtvrtek Hrachová polévka s uzeným masem a opečenými krutony 45,-

Menu Polévka+ 150gVepřová vykoštěná kotleta  na omáčce z portobela 
žampionu, podávaná se zeleninovou rýží

169,-

500g Spaghetti bolognesse podávané se strouhaným parmezánem 145,-

150g Smažené sýrové duo(hermelín , niva) vařené brambory, domácí tatarka 145,-

150g
Filírovaná vepřová panenka na grilu pečená do ružova  podávané na pepřovo-
cibulové  pepřové demi glace s restovanou zeleninou a mačkanými 
bramborami 

 159,- 

150g Hovězí guláš s restovanou cibulkou a červenými paprikami , podávaný s 
bramborovými a houskovými knedlíky 

155,-

150g
Vepřová vykoštěná kotleta  na omáčce z portobela žampionu, podávaná se 
zeleninovou rýží 145,-

200g
Filet z tunáka žlutoploutveho na grilu s citonovo-šafránovou omáčkou   
podávaný na grilované zelenině  s vařenými  bramborami 199,-

150g
Vepřová vykoštěná kotleta na grilu podávaná na malém  zeleninovém 
salátku s bylinkovým dresinkem a mačkanými bramborami 159,-

Spaghetti s čerstvým lososem a kalamaramy podávané na středomořské 
zelenině s tomatovou omáčkou a strouhaným parmezánem 

169,-

Pátek Boršč s červenou řepou a kapkou zakysané smetany 45,-

Menu Polévka+ Domácí bramborové  noky s kuřecími nudličkami , restovanou 
zeleninou a tomatovo-bazalkovou omáčkou, strouhaný sýr 

169,-

150g
Smažený holandský řízek se sýrem, podávaný s bramborovou kaší a malým 
okurkovým salátkem 145,-

Spaghetti aglio olio e peroncino s chilli papričkami , česnekem a strouhaným 
parmezánem 

145,-

120g Pražská uzená kýta podávaná s čočkou na  kyselo , sázeným vejcem a kyselou 
okurkou 

145,-

Domácí bramborové  noky s kuřecími nudličkami , restovanou zeleninou a 
tomatovo-bazalkovou omáčkou, strouhaný sýr 

145,-

150g Vepřová vykoštěná kotleta po srbsku podávaná s dušenou rýží 145,-

200g Filet z lososa norského   na grilu s bylinkovým máslem ,podávaný na 
grilované zelenině  s vařenými  bramborami 

199,-

200g
Irský vyzrálý flank steak   na grilu s bylinkovým dipem ze zakysané smetany, 
podávaný na grilované zelenině  nebo na malém zeleninovém salátku s 
opékanými bramborami

199,-

Zeleninový salát s grilovaným hermelínem a bylinkovým dresinkem 149,-

                     PLAŤTE APLIKACÍ QERKO BEZ ČEKÁNÍ A UŽÍVEJTE BONUSY
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