Týden od 15.4. – 19.4.2019
Menu 1 – 100,Menu 2 - 5 a salát 85,-

Týdenní salát : Míchaný salát se zeleninou, červenou cibulkou, kuřecími kousky a indickou majonézou s kari,
pečivo (1a,3,7)

Pondělí : Rajská s rýží (1a)
1)
2)
3)
4)
5)

150g Kuřecí rarášci v těstíčku, řecké brambory, zelný salátek se zeleninou (bezlepkové,3)
Srbské rizotko s vepřovým masem a sýrem, okurek (1a,7)
Smažený sýr a hermelín, mačkané brambory s máslem a petrželkou, tatarka (1a,3,7)
Hovězí nudličky palermo (smetana, sušené rajče, cibulka), těstoviny fusilli (1a,3,7)
Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1a,3,7,9)

Úterý : Bramborová (1a)
1)
2)
3)
4)

150g Mix grill (kuřecí, vepřové, hovězí) se sázeným vejcem, sedlácké brambory, ďábelka (1a,3,7)
Kuřecí Kung-Pao (zelí, kápie, arašídy, chilli), kari rýže (bezlepkové,6,8)
Holandský řízek, bramborová kaše, okurek (1,3,7)
Těstoviny penne ala carbonara (smetana, slanina, vejce, česnek, petrželka) sypané parmezánem
(1a,3,7)
5) Kuskusový salát se zeleninou, jogurtovým dresinkem a kuřecími kousky, zdobený polníčkem (1a,3,7)
Středa : Fazolová s párkem (1a,7)
1) 150g Stehenní kuřecí řízečky ovoněné česnekem, mačkané brambory se slaninou, mrkvový salátek
(1,3,7)
2) Pečené kuřecí stehýnko na kyselém zelí, vařené brambory (bezlepkové)
3) Vepřové nudličky v houbové omáčce s liškami, šunkové rýže (1a,7)
4) Hovězí vařené, rajská omáčka, houskový knedlík (1a,3,7)
5) Halušky s omáčkou z modrého sýra, sypané mladou cibulkou (1a,7)
Zelený Čtvrtek : Špenátový krém s vejcem (1a,3,7)
1) 150g Špalík vepřové panenky ve slaninovém kabátku, chřestová omáčka, pečené kořeněné
brambory (1a,7)
2) Moravský vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík (1a,3,7)
3) Kuřecí prsíčko zapečené s brokolicí, slaninou a sýrem, rýže (1a,7)
4) Hovězí vařené, fazolky na kyselo, vařený brambor (1a,7)
5) Pečené filé lososa keta na zeleném hráškovém pyré, žitný chléb (1b,4,7)

Pátek : Velký Pátek - Zavřeno

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

