
                                                                                Týden od 19.8 – 23.8.2019 

                                                                                                                     Menu 1 – 100,-    

                                                                                                                     Menu 2 - 5 a salát 85,-     

 

Týdenní salát : César s kuřecím masem, krutony, opečenou slaninkou a parmezánem (1a,3,7) 

 

Pondělí : Brokolicový krém (1a,7) 

1) 150g Houbové gnoči podávané s filírovanou vepřovou panenkou, zdobené parmezánem a polníčkem 

(1a,7) 

2) Kuřecí steak v omáčce ze čtyř druhů sýra, pečené brambory (1a,7) 

3) Vepřová kotletka v kovbojské pánvi (cibule, fazole, kukuřice, rajče, kápie, pórek), rýže (1a) 

4) Hovězí vařené, křenová omáčka, houskový knedlík (1a,3,7)    

 

Úterý : Hovězí vývar s masem a nudlemi (1,3) 

1) 150g Dřevorubecký steak z krkovice podávaný s gratinovanými bramborami se smetanou a 

rozmarýnem, obloha (1a,7)  

2) Kuřecí Kung-Pao (kápie, arašídy, zelí), rýže (bezlepkové,6) 

3) Sekaný řízek s uzeným sýrem, bramborová kaše, okurek (1a,3,7)  

4) Špagety carbonara (pancetta, smetana, vejce, petrželka) (1a,3,7)  

 

Středa : Kulajda (1a,3,7) 

1) 150g Pečené filé lososa keta podávané na anglické zelenině, pečené rozmarýnové brambory 

(bezlepkové,7)  

2) Štěpánská hovězí pečeně, hrášková rýže (1a)  

3) Sekaná pečeně s panenkou, dušená kapusta, vařené brambory (1a)  

4) Těstovinový salát s čínským zelím, brokolicí a karotkou společně s kuřecími stripsy (1a,3,7)  

 

Čtvrtek : Hrstková (1a) 

1) 150g Smažený řízek z krkovičky, mačkané brambory se slaninkou, míchaný zelný salátek (1a,3,7)  

2) Masové kuličky s parmezánem a petrželkou podávané s rajskou omáčkou, těstoviny fusilli (1a,3,7)  

3) Vepřová játra na cibulce s pórkem a žampióny, rýže, okurek (1a)   

4) Pečené kuřecí stehýnko podávané na kuskusu s grilovanou zeleninou (1a)  

 

Pátek : Valašská kyselice (1,7) 

1) 150g Medailonky vepřové panenky ve smetanové omáčce s houbami, cibulkou a sušenými rajčátky, 

ovoněné muškátem, opékané brambory (1a,3,7) 

2) Krůtí rizotko se zeleninou, řepou a čerstvým špenátem, sypané parmezánem (bezlepkové)  

3) Chilli con carne z mletého masa s fazolemi, slaninou, rajčaty a zeleninou, žitný chléb (1b)  

4) Dušený špenát, sázené vejce, vařené brambory (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/

