
                                                                                Týden od 16.3. – 20.3.2020 

                                                                                                                     Menu 1 – 110,-    

                                                                                                                     Menu 2 - 5 a salát 95,-     

 

Týdenní salát : Míchané lístky salátů se zeleninou, jogurtovým dipem a kuřecími kousky, sypané 

parmezánem, pečivo (1a,3,7) 

Pondělí : Rajská s tarhoňou (1a) 

1) 150g Nakládaný kuřecí steak, řecké brambory, tzaziki (bezlepkové,7) 

2) Kuřecí prsíčko na anglické zelenině, mačkané brambory (bezlepkové)   

3) Vepřové rizotko se zeleninou a červenou řepou, sypané sýrem, okurek (1a)  

4) Krůtí soté na kari s hráškem a baby karotkou, těstoviny (1a,3,7)  

5) Bramborové nočky se smetanovým špenátem a sušenou italskou šunkou, sypané parmezánem 

(1a,3,7) 

Pozor od tohoto dne změna menu !!! týdenní salát zůstává !!! 

Úterý : Mrkvová se smetanou a muškátem (1a) 

1) 150g Vepřová panenka ve smetanové omáčce se slaninou a cibulí, bramborové krokety, obloha 

(1a,7) 

2) Pečené kuřecí stehýnko na kyselém zelí, vařené brambory (bezlepkové)  

3) Pikantní kuřecí nudličky se zeleninou, fazolemi a kukuřicí, rýže (1a)  

 

Středa : Frankfurtská s párkem (1a) 

1) 150g Smažená kuřecí kapsa se šunkou a hermelínem, vařené brambory, mrkvový salát, tatarka 

(1a,3,7) 

2) Znojemská hovězí pečeně, rýže (1a) 

3) Masové kuličky s bylinkami a parmezánem v rajčatové omáčce, bazalkové těstoviny (1a,3,7,8)  

 

Čtvrtek : Mexická fazolová s chorizem a chilli (1a) 

1) 200g Kuřecí prsíčko zapečené sušenou šunkou, bazalkou a mozzarellou, pečené grenaille brambůrky, 

majonézový dip s okurkem a cibulkou (1a,3,7) 

2) Svíčková na smetaně zdobená brusinkami, houskový knedlík (1a,3,7,9,10)   

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

 

Pátek : Kulajda (1a,3,7) 

1) 250g Rezeň ako lopata z kotletky, šťouchané brambory s anglickou slaninou, okurek (1a) 

2) Rozstřelený španělský ptáček (párek, vejce, okurek, slanina, hořčice), rýže (1a)  

3) Zapečený kuřecí steak se šunkou, sýrem a žampióny, šťouchané brambory s anglickou slaninou, 

tatarka (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/

