
 
 

Předkrmy 

Bůčkové kostky v tvarůžko-pivním těstíčku ........................................................................... 40 Kč 

Hruška plněná nivou a oříšky ............................................................................................... 40 Kč 

Topinka s ředkvičkovou (žampiónovou) smaženicí sypaná sýrem ........................................... 40 Kč 

 

Polévka 

Vývar s těstovinou ................................................................................................... v ceně menu 

Velehradská uzená polévka (silný uzený vývar s masem, kroupami a zeleninou)......................30 Kč 

 

Hotová jídla 

150g  Svíčková na smetaně, kynutý knedlík  ....................................................................... 115 Kč 

150g  Vepřový vrabec, dušené zelí, kynutý knedlík   ........................................................... 105 Kč 

150g  Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, hlávkové zelí  ...................................... 105 Kč 

150g  Smažený vepřový řízek, vařené brambory, česnekové máslo  ..................................... 105 Kč 

150g  Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, bylinkové máslo .......................................... 105 Kč 

120g  Smažený sýr, vařené brambory  ............................................................................... 100 Kč 

120g  Smažený hermelín, hranolky  ................................................................................... 105 Kč 

 

Zvěřina 

200g Zvěřinový guláš, kynutý knedlík ...................................................................... 130 Kč 

200g Pečená kančí plec, hlávkové zelí, kynutý knedlík .............................................. 165 Kč 

200g Daňčí přírodní řízečky s kečupo-smetanovou omáčkou sypané sýrem,  

        americké brambory ....................................................................................... 230 Kč 

350g Stehno ze zajíce na smetaně (s kostí), karlovarský knedlík  

        (vhodné pro 2 osoby) .................................................................................... 240 Kč 

 

Specialita VEGA centra 

200g  Masová variace, vařené bramborové petrželové kuličky  ................................. 210 Kč 

          (vepřová panenka v krůtích játrech, hovězí roštěná s hříbky a šunkou, kachní prsíčka  

         na medu a pomerančích) 

 

Minutky 

150g  Přírodní vepřový kotlet se sázeným vejcem a šunkou,  

         opékané brambory ........................................................................... 115 Kč 

150g  Vepřová panenka v anglické slanině, opékané brambory  .................... 145 Kč 

150g  Kuřecí kapsa, americké brambory (angl.slanina, niva, brokolice)  ........ 130 Kč 

150g  Pikantní masová směs, bramboráčky (hranolky) ................................. 115 Kč 

150g  Losos s bylinkovým máslem, vařené brambory  .................................. 140 Kč 

 

Exotické speciality 

150g  Krokodýlí steak v arašídové omáčce s krevetami,  

         smažené vinné brambory v těstíčku ................................................... 380 Kč 

150g  Pštrosí steak se sušenými meruňkami, kari rýže s rozinkami  ............... 350 Kč 

 

 

 

V ceně uvedených menu je polévka a přílohový salát dle vlastního výběru.  

 

 

 

Víkendové menu 



 
 

 

 

Saláty 

400g  Zeleninový salát s ovčím sýrem a jogurto-křenovým dresinkem ............. 75 Kč 

400g  Salát z červené řepy s čekankou a kachním masem  ............................. 75 Kč 

400g  Salát z hlívy ústřičné a čínské zelí  ....................................................... 75 Kč 

400g  Míchaný zeleninový salát se sýrem a šunkou (kuřecím masem)  ............ 75 Kč 

 

Dětské menu 

50g   Kuřecí plátek s broskví, máslové brambory ..................................... 65 Kč 

50g   Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, hranolky  .................................... 65 Kč  

 
 

Moučník 

Řezy macecha  ...................................................................................... 30 Kč 

Palačinky s nugetou, ovocem a šlehačkou ..... ........................................  30 Kč 

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou  ...............................................  55 Kč 

 

Váha masa je uvedená v syrovém stavu. 

 

Přílohy je možné měnit. 

V nabídce je:  

 Rýže 

 Maštěné brambory 

 Hranolky 

 Opékané brambory 

 Americké brambory 

 Kynutý knedlík 

 Bramborový salát 

 Bramboráčky 

 

 

V ceně menu je polévka. 

Možnost odběru menu s sebou. 

Přijímáme - Ticket Restaurant, Gastro Pass, Cheque Déjeuner 

 

Přijímáme platební karty 

 

JSTE–LI SPOKOJENI ŘEKNĚTE TO JINÝM, POKUD NE, ŘEKNĚTE TO NÁM! 

 

                     

Jídlo připravuje kolektiv kuchařů:  

Helena Lahodná, Lenka Rouzková, Robert Zach. 

 

 

 

 

 


