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POLÉVKY

Česká kuchyně

* polévka z hovězího masa, brambor a dalších surovin dochucená majoránkou a česnekem

Gulášová polévka 0,33L 411069 150 Kč

* hustá bílá polévka připravená z vývaru, smetany, koření, vajíčka, hub, kopru a brambor

Kulajda 0,33L 411076 vegetarian 1,3,750 Kč

* krajová polévka z hovězího vývaru, brambor, zeleniny, hub, vejce, cibule a kostiček chleba

Krkonošská cibulačka s masem 0,33L 411119 1,3,960 Kč

Bílé polévky

* nahnědlá hustá polévka s dostatečně uvařenou čočkou

Čočková polévka 0,33L 412021 vegetarian a vegan 140 Kč

* světlá hráškově zelená až žlutá hustší polévka s vložkou osmažené žemle

Hrachová polévka 0,33L 412023 vegetarian a vegan 140 Kč

* chutná moravská luštěninová polévka z čerstvých máčených fazolí zahuštěná jíškou

Fazolová polévka 0,33L 412027 vegetarian a vegan 140 Kč

* vývar zahuštěný jíškou povařený s rajčatovým protlakem, rýží a kořením dochucený cukrem

Rajčatová polévka 0,33L 412030 vegetarian a vegan 140 Kč

* bílá až smetanově nažloutlá polévka z pórku, žloutku, mouky a mléka s chutí po čerstvém pórku

Pórková polévka s vejcem 0,33L 412031 vegetarian 1,3,740 Kč

* smetanová polévka jemné vůně a chuti po použitých surovinách s vložkou kořenové zeleniny 

Zeleninová polévka MR 0,33L 412038 vegetarian 1,7,940 Kč

* smetanová polévka jemné vůně a chuti po použitých surovinách s vložkou kořenové zeleniny 

Zeleninová polévka 0,33L 412039 vegetarian 1,7,940 Kč

* na rozehřátém tuku osmahnutá mouka a kmín, pak vmíchané vejce a vše zalité vývarem

Kmínová s vejcem 0,33L 412042 vegetarian 1,3,940 Kč

* smětanově nažloutlá polévka typické květákové vůně a chuti s kousky květáku

Květáková polévka 0,33L 412044 vegetarian 1,740 Kč

* bílá až smetanově nažloutlá polévka typické vůně a chuti po kysaném zelí a bramborách

Zelná polévka 0,33L 412051 vegetarian 1,750 Kč

* světlá polévka charakteristické vůně s brambory a zeleninou

Bramborová polévka 0,33L 412058 vegetarian a vegan 1,950 Kč

* zdravotní bílozelená polévka ze špenátu, kořenové zeleniny, mléka, sraženého vejce a koření

Špenátová polévka 0,33L 412089 1,3,7,950 Kč

Polévky z drůbeže

* polévka připravená z kuřecích kostí, kořenové zeleniny a cibule s těstovinami

Kuřecí polévka s těstovinami 0,33L 415039 1,940 Kč

* polévka připravená ze slepice, kuřecích kostí, kořenové zeleniny a cibule s nudlemi

Slepičí polévka s nudlemi 0,33L 415050 1,940 Kč

Hnědé polévky

* polévka připravená z hovězích kostí, kořenové zeleniny a cibule s těstovinami

Hovězí polévka s těstovinami 0,33L 416032 1,940 Kč

* polévka připravená z hovězích kostí, kořenové zeleniny a cibule s krupicí a vejcem

Hovězí polévka s krupicí a vejcem 0,33L 416033 1,940 Kč

* vývar z vepřové hlavy servírovaný s orestovanou cibulkou, krupkami a kousky masa

Ovarová polévka 0,33L 416037 140 Kč

* polévka připravená z hovězích kostí s kapáním z polohrubé mouky, vody, soli a vejce

Hovězí polévka s kapáním 0,33L 416038 1,3,7,940 Kč

* pikantní světlá česneková polévka z brambor, vody, kmínu a čerstvého česneku

Česneková polévka s brambory 0,33L 416040 bez lepku 940 Kč

* polévka připravená z hovězích kostí, kořenové zeleniny a cibule s rýží a hráškem

Hovězí polévka s rýží a hráškem 0,33L 416046 bez lepku 940 Kč

* polévka připravená z hovězích kostí, hovězího masa, kořenové zeleniny a cibule s nudlemi

Hovězí polévka s masem a nudlemi 0,33L 416060 1,950 Kč

Tradiční polévky

* krémově zahoustlá po paprice narůžovělá polévka s vložkou nakrájených párků a brambor

Frankfurtská polévka 0,33L 418045 1,740 Kč

* polévka připravená z hovězích kostí, kořenové zeleniny a cibule s játrovými knedlíčky a nudlemi

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 0,33L 418070 1,950 Kč

zdenek
Zvýraznění



* polévka z hovězích kostí, červené řepy, zeleniny a brambor zjemněná zakysanou smetanou

Polský boršč se smetanou 0,33L 418104 1,7,960 Kč

Speciality

* jednoduchá krémová polévka vhodná i ke konzumaci za studena

Polévka hráškový krém 0,33L 419059 vegetarian 1,750 Kč

* polévka z rozmixované brokolice zahuštěná máslovou zásmažkou a nakrájenou žemlí

Brokolicová krémová polévka 0,33L 419104 vegetarian 1,760 Kč

* polévka z rozmixovaných kostek dýně zjemněné smetanou a praženými semínky

Dýňová krémová polévka 0,33L 419118 bez lepku, vegetarian 760 Kč


