
Nabídka obědů od 25.3.

Výdej nebo rozvoz 11-13 hod

středa 25,3. polévka BRoKoLlcoVA

1) Vepřová plec na paprice s těstovinou

2) Kuřecí přírodní řízek s vař. bramb. a zeleninový salát

Čtvrtek 26.3. polévka t<uŘe cívÝvan s NUDLEMl A ZELENlNoU

1) Kuřecí roláda s bramborem a zeleninový salát

2) Vepřový smažený řízek s bramb. salátem

Pátek 27,3. polévka FRANKFURTSKÁs PÁRKEM

1) Nudličky z pravé svíčkové ,,stroganov" s ryiží

2| Moravský vrabec se zelým a bramb. knedlíkem

Sobota 28.3. polévka HovĚzí vÝvAR s JÁTRovÝMl KNEDLÍČKv

1} Kuřecí špalíky na medu s vař. bramb. a zeleninový salát

2) Vepřové risoto se sýrem a kys. Okurkou

Neděle 29.3, polévka pÓnrovÁ

1) Smažený karbanátek s bramb. kaší, kyselá okurka

2} Dančíguláš s houskovým knedlíkem

Pondělí30.3, polévka GULÁŠOVÁ

1) Vepřová plec na česneku s nýží

2| Plněné bramb, knedlíky uzeným masem, zelí

Úteni Sr,S, polévka BRAMBOROVÁ

1) Kuřecí smažený řízek, krokety a tatarka

2) Pastýřský přírodní řízek s vař. bramb, zeleninovri salát

Mimo této denní nabídky je možno: kuřecí řízek přírodní nebo smažený (100,- vč. přílohy)

Vepřový řízek přírodnínebo smažený (100,- vč. přílohy)

Velký zeleninový salát s grilovaným kuřecím masem (110,-)

Grilovaný filet z lososa (100s/80kč)

(příloha dle domluvy)

Cena jídel: polévka á25,-; hlavníchod s přílohou á 100,-

Nekmíř 55
330 l6 Všeruby

tel.:377 915 133
fax: 377 970 955

mob1|:777 075 l33
e-mail : lipovka.hotel@seznam.cz

www.lipovka-hotel.cz



Večerní nabídka od 17:00 do 20:00
(výdej od 17:00 do 20:00)

Hovězí biftek se zeleným pepřem a žampiony

Hovězí tatars§ biftek, 5ks topinek

Zv ěřinoý steak,,Hubert"

Kuřecí prsa,,Po revírnicku"

Kuřecí nudličky v sýrové omáčce s brokolicí

Kuřecí smažený íízek

Vepřová kotleta,,Delikates"

Vepřový smažený íízek

Vepřový steak na zeleném pepři

Vepřová panenka plněná sušenými rajčaty se žampionovou omáčkou

Vepřová panenka smažená (řízečky)

Vepřová panenka přírodně se žampiony (Plzeňské groše)

pŘítoav:

václav Greiner
nLu_jitel

Nekmíř >5

330 16 Všerub1,-

Teplá míchaná zelenina

Zelené fazolové lusky

Brokolice vaŤená

Baby karotka

Rozpečenábageta

T atar ská/ Chill i omáčka

Šopský salát

tel.: 377 915 l33
fa><: 377 970 955

mobil: 777 075 133

e-mail: 1ipovka,hotel(4, seznam.cz
wwrv,lipovka-hotel.cz

Hranolky

Krokety

Rýže

Vařené brambory

Opékané brambory

Bramborové dukáty

Americké brambory

ČokoládovÝ brownies

DEZERT:


