
                                                                                Týden od 15.7 – 19.7.2019 

                                                                                                                     Menu 1 – 100,-  

                                                                                                                     Menu 2 - 5 a salát 85,-     

 

Po dobu prázdin budeme opět vařit pouze 4 polední menu a týdenní salátek,                       

děkujeme za pochopení  

Týdenní salát : Míchaný salát se zeleninou, koprovým dresinkem, kuřecími kousky a olivami, pečivo 

(1a,3,7)  

Pondělí : Rajská s tarhoňou (1a,3,7) 

1) 150g Kuřecí prsíčko a vepřová panenka z grilu podávaná na zelených fazolcích se slaninkou, pečené 

toskánské brambory (bezlepkové) 

2) Vepřová kotletka na hříbkách, rýže (1a) 

3) Smažený uzený sýr a hermelín, mačkané brambory s máslem a petrželkou, tatarka (1a,3,7) 

4) Bramborové nočky s rajčátky, grilovanou zeleninou a bazalkou, sypané parmezánem (1a,7)  

Úterý : Hrachová se slaninou (1a) 

1) 150g Dřevorubecký steak z krkovičky podávaný na pikantních fazolích, americké brambory, obloha 

2) Srbské rizotko s krůtím masem a sýrem, okurek (bezlepkové,7) 

3) Vepřové výpečky na černém pivu, kedlubnové zelí se smetanou, bramborový knedlík (1a,7)   

4) Kuskusový salát se zeleninou, jogurtovým dresinkem a kuřecími kousky, zdobené polníčkem (1a,7) 

Středa : Zeleninová s vejcem (1a,3,7) 

1) 150g Filé tuňáka podávané na teplé anglické zelenině, mačkané brambory se špenátem 

(4,bezlepkové) 

2) Znojemská hovězí pečeně, rýže (1a)   

3) Špagety v rajčatové omáčce s kuřecím masem, cuketou a olivami, sypané sýrem (1a,3,7) 

4) Pečené krůtí kousky a vařené vejce podávané na červené čočce, žitný chléb (1a,3) 

Čtvrtek : Zelňačka z klobásou (1a,7) 

1) 150g Hovězí mletý biftek zapečený se sýrem a slaninou podávaný v omáčce se zeleného pepře, 

řecké brambory (1a,7) 

2) Pečené kuřecí stehýnko ala bažant, rýže (1a) 

3) Smažené rybí filé, bramborový salát odlehčený jogurtovou majonézou (1a,3,7,9,10)  

4) Zapékané těstoviny se zeleninou, uzeným masem, sýrem a vejci, okurek (1a,3,7) 

Pátek : Gulášová (1a) 

1) 250g Vepřový rezeň ako lopata, mačkané brambory se slaninkou, okurek (1a,3,7)  

2) Hovězí gulášek na černém pivu, houskový knedlík (1a,3,7)  

3) Kuřecí čína (zelí, mrkev, kápie, houby,pórek), rýže (bezlepkové,6)  

4) Zapečené lazaně s omáčkou se 4 druhů sýra, zdobené parmezánem a rukolou (1a,3,7) 
 

 

 

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

http://www.adagiorestaurant.cz/

