Týden od 13.5 – 17.5.2019
Menu 1 – 100,Menu 2 - 5 a salát 85,-

Týdenní salát : Míchaný salát s jogurtovým dresinkem, filírovaným kuřecím prsíčkem naloženém v medu a
sójové omáčce, pečivo (1a,6)

Pondělí : Hrachová se špekem (1a)
1) 150g Medailonky vepřové panenky s grilovanou zeleninou, pečené bylinkové brambory
(bezlepkové)
2) Kovbojská kuřecí pánev se zeleninou, fazolemi a kukuřicí, rýže (1a)
3) Vepřová kotletka zapečená s hermelínem a cibulí, mačkané brambory, tatarka (1a,3,7)
4) Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1a,3,7,9,10)
5) Těstoviny penne se sýrovou omáčkou, žampióny a sušenými rajčátky, zdobené rukolou (1a,3,7)
Úterý : Zeleninový krém s vejcem (1a,3,7)
1) 150g Dřevorubecký steak z kotletky v omáčce se zeleného pepře, pečené sedlácké brambory, salát
z červeného zelí s křenem (1,7)
2) Maminčino kuře podávané na těstovinách s drůbeží játrou, žampióny a petrželkou (1a,3,7)
3) Krůtí čína (zelí, mrkev, pórek, kápie, zázvor, koriandr), kari rýže (bezlepkové,6)
4) Sekaná pečeně, kyselé zelí, vařené brambory (1a,3)
5) Bramborové nočky ve smetanové omáčce s chřestem a šalotkou, sypané parmezánem (1a,7)
Středa : Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi (1a,3)
1)
2)
3)
4)
5)

150g Pečené filé lososa keta podávané na anglické zelenině, vařené brambory (bezlepkové,4)
Špagety s boloňským ragů, sypané parmezánem (1a,3,9)
Kuřecí řízek, bramborová kaše s osmaženou cibulkou, okurek (1a,3,7)
Pivovarský hovězí guláš zdobený křenem, houskový knedlík (1a,3,7)
Kroupové rizoto s houbami, pórkem, kápií a řapíkatým celerem, sypané parmezánem (1a,7,9)

Čtvrtek : Bramborová (1a)
1) 200g Vepřové ražničí s cibulí, klobásou a kápií přelité hořčicovou omáčkou, mačkané brambory se
špenátem, majonézový dip s okurkem a cibulkou (1a,3,7,10)
2) Hovězí nudličky v liškové omáčce s houbami, rýže (1a,7)
3) Pečené rybí filé podávané na fazolových luscích, vařené brambory (bezlepkové,4)
4) Pikantní vepřová směs se zeleninou podávaná v tortilové misce (2ks), sypané sýrem (1a,7)
5) Kynuté knedlíky s ovocem, přelité vanilkovým krémem a sypané kakaem (1a,3,7)
Pátek : Valašská kyselice s klobásou (1a,7)
1)
2)
3)
4)
5)

250g Rezeň ako lopata z kotletky, mačkané brambory se slaninkou, okurek (1a,3,7)
Svíčková na smetaně zdobená brusinkami, houskový knedlík (1a,3,7,9,10)
Vepřová játra na cibulce, rýže, okurek (1a)
Penne pollo e parma (kuřecí maso, smetana, pórek, parmská šunka, parmezán) (1a,3,7)
Čočka na kyselo, sázené vejce, okurek, žitný chléb (1a,3,7)

Každé jídlo je označeno číslem alergenu které obsahuje. Seznam alergenů k dispozici na baru nebo na stránkách www.adagiorestaurant.cz

