
DENNÍ NABÍDKA  12.7. 2016
POLÉVKY 0,33l__________________   __________
Čočková s klobásou (1,6,9)                                                        25,- 
Hovězí vývar s rýží a hráškem (9)                                            25,-
Mrkvová-vege                                                                               30,-
Špenátová (1,3,7)                                                                          25,-

HOTOVÁ  JÍDLA        __________________________ 
100 g Smažený sýr, op. brambory, tatarská  om. (1,3,7)      75,- 
100 g Vepřový guláš, houskové knedlíky (1,3,7)                    70,-
100 g Kuřecí stehno na paprice, houskové knedlíky (1,3,7)65,-
100 g Slovácké medailónky tří barev, rýže (1,6)                    65,-
100 g Zeleninový salát s vepřovým řízečkem, dresing,
           pečvo (1,3,7)                                                                       65,- 
100 g Pečený vepř. bok, červ. zelí, hous. knedlíky (1,3,7)    65,-
                                                                                                                 
DENNÍ MENU                                                                             
Polévka: Špenátová (1,3,7)
100 g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7,10)  70,-
100 g Katův šleh, rýže (1)                                                           70,-
100 g Hrachová kaše s opečenou klobásou, chléb, 
           okurek (1)                                                                           70,-
120g  Tortelliny s kuřecím masem ve smetanové omáčce,
           ozdoba (1,7)                                                                       90,-
VEGETARIÁNSKÉ MENU                                               __  
Mrkvová
100 g Uzený tempeh na zelí, houskové knedlíky (1,6)
            vegan                                                                                  80,-
                                                                                                                
                                                                                                                
            Jídla s sebou Vám rádi zabalíme za poplatek 5,- Kč  

PŘEJEME DOBROU CHUŤ!
Změna v denním menu není možná. Děkujeme za pochopení.

   www.hotelmalina.com
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