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  Pondělí  

300 200g Kuřecí pašerácký steak, ( uherský salám, cibule, hořčice, sýr),  opečený brambor 149,- 

301 200g Španělský ptáček,  rýže, houskový knedlík 149,- 

303 4ks Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, bílé zelí , restovaná cibulka 149,- 

304 600g Zapečené těstoviny  uzeným masem a vejcem,  kyselá okurka 149,- 

305 200g Kuřecí čína, rýže hranolky 149,- 

307 150g Vepřová roládička, brambor, hranolky, domácí tatarka 149,- 

309 200g Obalovaný sýr, brambor, hranolky, domácí tatarka s cibulkou 149,- 

  Úterý  

300 200g Bránický šťavnatý MAXI cheeseburger s čerstvou zeleninou, sýrem Cheddar, 
americký dresing, hranolky, domácí tatarka s cibulkou 

149,- 

301 200g Obalovaná vepřová játra,  brambor, hranolky, domácí tatarka s cibulkou 149,- 

303 200g Plněná vepřová  pečínka na ploténce s pikantní mexickou omáčkou, 
 opečený bylinkový  brambor 

149,- 

304 150g Rajská hovězí pečeně, houskový knedlík, kolínka 149,- 

305 600g Špalíčky z vepřové panenky v pepřové marinádě s anglickou slaninkou, brambor, 
hranolky, domácí tatarka s cibulkou 

149,- 

306 150g Čočka na kyselo s pikantní klobáskou, vejce, kyselá okurka, restovaná cibulka 149,- 

308 200g Holandský řízek, brambor, smetanová kaše s jarní cibulkou, okurkový salátek 149,- 

  Středa  

300 200g Vepřový marinovaný steak v pepřové smetanové omáčce, opečený bylinkový brambor 149,- 

301 150g Frankfurtská hovězí pečeně, houskový knedlík, kolínka 149,- 

303 200g Námořnická jehla (kuřecí + vepřové maso), brambor, hranolky, domácí tatarka s cibulkou 149,- 

305 600g Hříbkové smetanové rizoto s kuřecími nudličkami 149,- 

306 200g Kuřecí italský balíček, brambor, hranolky, domácí tatarka s cibulkou 149,- 

308 150g Vepřová  směs na pórku a česneku, rýže, hranolky 149,- 

310 4ks Obalované olomoucké tvarůžky, brambor, hranolky, domácí tatarka s cibulkou 149,- 

  Čtvrtek  

300 300g Bránické MAXI sloní uši z vepřové pečínky, domácí bramborový salát 159,- 

301 200g Vepřový steak v pepřové smetanové omáčce, brambor, hranolky 149,- 

302 150g Boloňské špagety, sypané sýrem 149,- 

304 150g Maďarský hovězí gulášek, houskový knedlík, kolínka 149,- 

306 250g Kuře ala kachna, kysané dušené zelí, houskový knedlík 149,- 

307 200g Vykoštěné kuřecí stehýnko na fazolkách, brambor, hranolky, domácí tatarka s cibulkou 149,- 

308 600g Plněný bramborák uzeným masem, bílé dušené zelí, restovaná cibulka 149,- 

  Pátek  

300 200g Vepřový steak v pepřové smetanové omáčče, opečený brambor 149,- 

301 200g Přírodní karbanátek, brambor, smetanová kaše s jarní cibulkou, rajčatový salátek 149,- 

303 150g Chalupářská vepřová krkovička, rýže, houskový knedlík 149,- 

305 150g Ledvinky na slanině, rýže, houskový knedlík 149,- 

306 200g Špikované kuřecí prsíčko, brambor, hranolky, domácí tatarka s cibulkou 149,- 

308 120g Obalovaný hermelín, plněný vepřovou šunkou, brambor, hranolky, 
 domácí tatarka s cibulkou 

149,- 

310 150g Těstoviny Penne s kuřecími nudličkami, omáčkou pomodoro s čerstvou bazalkou a 
mozzarelou 

149,- 
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