
 

                                                                                Týden od 17.12. - 21.12.2018 

                                                                                                                     Menu 1 – 99,-    

                                                                                                                     Menu 2 - 5 a salát 82,-     

Restaurace uzavřena od 27.12.2018 – 1.1.2019 

TÝDENNÍ SALÁT : Míchaný salát s kukuřící, pikantním dipem a smaženými vepřovými kousky, pečivo (1,3,7) 

PONDĚLÍ : Minestrone (1) 

1) 150g Havířský vepřový kotlet s nivou, žampióny a slaninou, vařené brambory, kompot (1,7) 

2) Kuřecí medailónky v pikantní chilli omáčce s fazolemi, rýže (1) 

3) Smažený hermelín se šunkou, mačkané brambory s osmaženou cibulkou, tatarka (1,3,7) 

4) Jelení guláš s kapkou červeného vína, houskový knedlík (1,3,7) 

5) Bramborové nočky s rajčátky, cuketou, rozmarýnem a mascarpone, sypané parmezánem (1,3,7) 

 

ÚTERÝ : Houbový krém s bramborem (1,3,7) 

1) 150g Dřevorubecký steak z vepřové krkovičky podávaný s pikantními fazolemi, americké brambory, ďábelka 

(1,3,7) 

2) Kuřecí stehýnko ala bažant, mačkané brambory s čerstvým špenátem (1) 

3) Hovězí nudličky s asijskou zeleninou, zázvorem a koriandrem, rýže (bezlepkové,6)  

4) Těstovinový salátek s čínským zelím, brokolicí, baby karotkou, dresinkem a kuřecími kousky (1,3,7)  

5) Cuketový perkelt na kari (cuketa, žampión, kápie, rajče, pórek) podávaný s bulgurem s červenou řepou (1)   

STŘEDA : Čočková s párkem (1,7) 

1) 150g Pstruh pečený na provensálských bylinkách se slaninovou košilkou, teplá baby karotka na másle, 

mačkané brambory s kapustou (1,4,7) 

2) Kuřecí steak zapečený s tvarůžkou a slaninkou, rýže (1) 

3) Krůtí výpečky, kedlubnové zelí se smetanou, bramborový knedlík (1,7) 

4) Holandský řízek, bramborová kaše, okurek (1,3,7) 

5) Špagety ala carbonara (vejce, smetana, slanina, petrželka, česnek), sypané parmezánem (1,3,7) 

ČTVRTEK : Uzená s kroupami (1) 

1) 200g Grilované kuřecí prso podávané na grilované zelenině, vařené brambory (bezlepkové) 

2) Hovězí nudličky po štěpánsku (klobása, vejce), rýže (1) 

3) Kuřecí prsíčko v omáčce ze 4 druhů sýra, pečené sedlácké brambory (1,7) 

4) Pečené vepřové kolínko podávané na bramborových halušcích s kyselým zelím (1) 

5) Kuskusový salát se zeleninou, jogurtovým dipem a kuřecími kousky s čubricou, zdobené polníčkem (1,3,7) 

PÁTEK : Zelňačka s uzeným masem (1,7) 

1) 150g Smažené řízečky z panenky ovoněné česnekem, šťouchané brambory, zelný salátek s koprem (1,3,7) 

2) Bramborové knedlíky s uzeným masem podávané s dušeným špenátem a osmaženou cibulkou (1)  

3) Vepřová kotletka v žampiónové omáčce, rýže (1,7)  

4) Špagety s kuřecím masem v rajčatové omáčce, sypané sýrem (1,3,7)  

5) Červená čočka se zeleninou, sázené vejce, žitný chléb (1,3,7) 

 
 

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

www.adagiorestaurant.cz 
           Rezervace menu 775 722 511 

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních 

úspěchů v roce 2019  

http://www.adagiorestaurant.cz/

