
                                                                                Týden od 18.3 – 22.3.2019 

                                                                                                                     Menu 1 – 100,-    

                                                                                                                     Menu 2 - 5 a salát 85,-     

 

 

Týdenní salát : Římský salát s kukuřicí, cherry rajčátky, majonézovým dipem s jogurtem a kuřecími stripsy, pečivo 

 

Pondělí : Jarní zeleninová se smetanou (1,7) 

1) 150g Kuřecí a vepřový medailónek v sýrové omáčce s ricottou, šunkou a žampióny, bramborové resty (1,7) 

2) Smažený květák, mačkané brambory s máslem, tatarka (1,3,7) 

3) Maďarský kuřecí perkelt se zeleninou, těstoviny farfalle (1,3,7) 

4) Hovězí mexický gulášek zdobený strouhaným sýrem, hrášková rýže (1)  

5) Vepřová plec po valašsku (houby, kopr, smetana), houskový knedlík (1,3,7) 

Úterý : Zelňačka s uzeným masem (1,7) 

1) 150g Smažená kuřecí kapsa se šunkou a hermelínem, vařené brambory, michaný zelný salát, ďábelka (1,3,7) 

2) Jarní voňavé kuřátko s pečenými bramborami, jablky a bylinkami (bezlepkové)  

3) Hovězí vařené, rajská omáčka, houskový knedlík (1,3,7)  

4) Těstovinový salátek se zeleninou, dresinkem a kuřecími kousky, sypaný strouhaným sýrem (1,3,7) 

5) Domácí karbenátky na fazolovém ragů, žitný chléb (1,3) 

Středa : Kuřecí kaldoun s masem a mušličkami (1,3,7) 

1) 150g Grilovaná panenka podávaná na cukrovém hrášku s baby karotkou, pečené kořeněné brambory, 

česnekový dip se zakysané smetany (bezlepkové,7) 

2) Smažený kuřecí závitek se šunkou a sýrem, mačkané brambory, tatarka (1,3,7) 

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

4) Bramborové nočky v omáčce na sicilský způsob (smetana, protlak, víno) s uzeným lososem a špenátem , 

sypané parmezánem (1,3,4,7)  

5) Staročeské palačinky (2ks) s povidly, máslem a mákem s cukrem (1,3,7) 

Čtvrtek : Hrstková se špekem (1) 

1) 150g Krůtí ražničí ze stehenního masa se slaninou a cibulí podávané s grilovanou zeleninou a pečenými 

bylinkovými bramborami (bezlepkové) 

2) Kuřecí stehýnko v kari omáčce, rýže (1,7) 

3) Smažený kuřecí řízek v bylinkové strouhance se sezamem, bramborová kaše se smetanou a parmezánem 

(1,3,7,11)  

4) Moravský vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík (1,3,7)  

5) Těstoviny penne s rajčátky, cuketou, olivami, rozmarýnem a mascarpone, sypané paremzánem (1,3,7) 

Pátek : Frankfurtská s párkem (1) 

1) 150g Hovězí roštěná po cikánsku (lečo, protlak), rýže basmati, zelný salátek s majonézou (1) 

2) Pikantní kuřecí směs s čerstvou zeleninou a klobásou, bramborové placičky (1,3)  

3) Zahorácký závitek z vepřové pečínky (kys.zelí, slanina), vařené brambory (1) 

4) Bryndzové halušky s uzeným masem, špekem a petrželkou (1,7)  

5) Hrachová kaše se sázeným vejcem (2ks), chléb, okurek (1,3) 

 

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

http://www.adagiorestaurant.cz/

