TÝDENNÍ MENU
PONDĚLÍ

ČESNEKOVÁ POLÉVKA

STŘEDA

39,-

ZVĚŘINOVÝ VÝVAR

39,-

s masem, nudlemi a zelenininou

RETRO ROŠTĚNÁ

139,-

se sázeným vejcem a americkými brambory

KUŘECÍ ZÁVITEK

HOVĚZÍ KARABÁČEK PO
BURGUNDSKU

137,-

141,-

na víně s cibulkami, žampiony a bylinkami s
bramborovou kaší

s pečenou zeleninou na olivovém oleji s
bylinkami

PEČENÝ VEPŘOVÝ VRABEC

LOŠTICKÝ ŘÍZEK

137,-

řízek z vepřové kotletky plněný tvarůžky a

134,-

s dušeným listovým špenát se smetanou a
bramborovým knedlíkem se smaženou cibulkou

uzenou slaninou, smažený v trojobalu s
bramborovou kaší

SMAŽENÝ SÝR GOUDA

137,-

v trojobalu s máslovými bramborami s

ZDRAVÁ MISKA

141,-

pažitkou a naší tatarskou omáčkou

Cobb s grilovanými kuřecímí nugetami,
vejcem, slaninou, gorgonzollou, cherry rajčaty,
avokádem, římským salátem a vinaigrette

ZDRAVÁ MISKA

dresinkem

141,-

Chickenzella s grilovanými kuřecími nugetami,
mozzarellou, sušenými rajčaty a olivami se
směsí trhaných salátů, čerstvé zeleniny s

ÚTERÝ

balsamikovým dresinkem a naší ciabbatou

HRACHOVÁ S KLOBÁSOU

39,TÝDENNÍ SPECIÁLNÍ NABÍDKA

HOVĚZÍ OŘECH ŠPIKOVANÝ

139,-

s houbovou omáčkou a houskovým knedlíkem

HUSÍ STEHNO KONFITOVANÉ
HANÁCKÝ PLNĚNÝ BRAMBORÁK

137,-

239,-

Bystročické kysané zelí, bramborový knedlík

zapečené tvarůžky v bramboráku s
bystročickým kysaným zelím a uzenou slaninou

JELENÍ GULÁŠ
RARÁŠCI Z KUŘECÍCH PRSÍČEK

134,-

189,-

s červenou cibulí a houskovým knedlíkem

v pivním těstíčku s bramborovou kaší

KANČÍ HŘBET
ZDRAVÁ MISKA

141,-

269,-

smetanovo-lišková omáčka, pečené brambory

Poke s pekingským kachním prsem, červeným
zelím, sushi rýží, okurkou, mrkví, řasou
wakame a sezamovými semínky

Veškeré alergeny Vám rádi sdělíme.

www.sobacov.cz
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TÝDENNÍ MENU
ČTVRTEK

KULAJDA S HOUBAMI
RAŽNIČI NA ŠPEJLI

NAŠE DEZERTY

39,137,-

z vepřového a kuřecího masa, klobásky, cibule,

NÁŠ DORT

69,-

pečeme své vlastní dorty na každý den čerstvé

NAŠE DEZERTY

slaniny a papriky s americkými bramborami

69,-

pečeme své vlastní dezerty na každý den

PLNĚNÉ BORŮVKOVÉ KNEDLÍKY

134,-

čerstvé

se šlehaným tvarohem, borůvkovým žahourem,

ROZVOZ AŽ DOMŮ

máslem a cukrem

NAKLÁDANÝ SMAŽENÝ ŘÍZEK

137,-

ROZVÁŽÍME KAŽDÝ DEN

z vepřové kotlety smažený v trojobalu s
tradičním bramborovým salátem

ZDRAVÁ MISKA

11:00 - 20:00
147,-

Poke s grilovanými krevetami se sezamem,

POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE OBJEDNÁTE DOBROTY PRO
CELOU RODINU PO CELÝ DEN, OD MOHELNICE AŽ PO

mangem, sushi rýží, okurkou, mrkví, řasou

OLOMOUC!

wakame a jarní cibulkou

PÁTEK

STÁHNĚTE SI NAŠI APLIKACI

FRANKFURTSKÁ S PÁRKEM A
BRAMBORAMI

39,-

ŠPIKOVANÁ KÝTA Z DIVOČÁKA

199,-

NEPROPÁSNĚTE ŽÁDNÉ NOVINKY A AKCE

se šípkovou omáčkou s houskovým knedlíkem

DOMÁCÍ SEKANÁ PEČENĚ

134,-

s panenkou, bramborová kaše a okurek

SMAŽENÉ ŽAMPIONY

137,-

v trojobalu s máslovými brambory s pažitkou a
naší tatarskou omáčkou

ZDRAVÁ MISKA

141,-

Thajská Tom Yum Gai s kuřecími prsíčky,
rýžovými nudlemi, cherry rajčaty, žapióny,
koriandrem, chilli a arašídy

Veškeré alergeny Vám rádi sdělíme.
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