Týden od 11.3 – 15.3.2019
Menu 1 – 100,Menu 2 - 5 a salát 85,-

Týdenní salát : Míchané lístky salátů s ředkvičkami, americkým dresinkem a grilovaným hermelínem, pečivo (1,3,7)
Pondělí : Rajská s paprikami a smetanou (1,7)
1) 150g Smažená kuřecí kapsa s italskou šunkou, mozarellou a sušeným rajčátkem, mačkané brambory se
špekem, kompot (1,7)
2) Kuřecí medailónky v pikantní sladké chilli omáčce s fazolemi a kukuřicí, rýže (1)
3) Grilovaná vepřová kotletka podávaná na houbovém kubovi, zdobená cibulkou s kápií (1)
4) Debrecínský hovězí gulášek, houskový knedlík (1,3,7)
5) Těstoviny penne s čerstvým bazalkovým pestem, pečenými cherry rajčátky a olivami, sypané parmezánem
(podávané na studeno) (1,3,8)
Úterý : Boršč (1,7)
1) 150g Mix gril (kuřecí, vepřové, hovězí) s opečeným ježkem, mačkané brambory s čerstvým špenátem,
ďábelka (1,3,7)
2) Kuřecí steak z grilu podávaný na dušené zelenině, rýže (bezlepkové,6)
3) Sekaný vepřový řízek s nivou a petrželkou, bramborová kaše s osmaženou cibulkou (1,3,7)
4) Pečená vepřová krkovička na medu a zázvoru podávaná na bramborových nočcích s kapustou a slaninou (1)
5) Těstoviny farfalle s krémovou omáčkou z ricotty se žampióny a sušenými rajčátky, sypané parmezánem
(1,3,7)
Středa : Květákový krém se zeleninou (1,7)
1) 180g Hovězí biftek zapečený se sýrem a slaninkou ve smetanové omáčce se zeleného pepře, pečené
česnekové brambory (1,3,7)
2) Maminčino kuře podávané na těstovinách s játrou, žampióny a petrželkou (1,3)
3) Pečené krůtí výpečky, dušený špenát, bramborové nočky (1,3,7)
4) Vepřové čevapčiči v jemné omáčce s dijonské hořčice, zdobené cibulkou, vařené brambory (1,10)
5) Rýžový nákyp se švestkami a meruňkami (bezlepkové,3,7)
Čtvrtek : Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi (1,3)
1) 200g Smažené kuřecí stehenní řízečky ovoněné česnekem, bramborovo-dýňové pyré s muškátovým
oříškem, mrkvový salát (1,3,7)
2) Rozstřelený španělský ptáček (hov.nudličky, vejce, okurek, slanina, párek, hořčice), rýže (1)
3) Segedínský gulášek se smetanou, houskový knedlík (1,3,7)
4) Pečená aljašská treska podávaná na fazolových luscích s pancettou, vařené brambory (bezlepkové,4)
5) Čočka na kyselo, pečené buřty na černém pivu, žitný chléb (1,3,7)
Pátek : Hrachová s párkem (1)
1) 150g Grilované medailónky z vepřové panenky ve smetanové omáčce s tvarůžkami, opékané brambory
s cibulí a slaninkou (1,3,7)
2) Smažený vepřový řízek, odlehčený bramborový salát s jogurtovou majonézou (1,3,7)
3) Moravské uzené, švestková omáčka s červeným vínem, houskový knedlík (1,3,7)
4) Kuřecí prsíčko zapečené se šunkou, špenátem a nivou, rýže (1,7)
5) Zapečený květák s brokolicí, bešamelem a strouhaným sýrem, míchaný zelný salát (1,3,7)

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

