
                                                                                Týden od 20.1. – 24.1.2020 

                                                                                                                     Menu 1 – 110,-    

                                                                                                                     Menu 2 - 5 a salát 95,-     

 

Týdenní salát : Míchaný salát se zeleninou, jogurtovým dresinkem, kuřecími kousky a kuskusem (1a,7) 

Pondělí : Hrachová s párkem (1a) 

1) 150g Smažený sýrový špíz, mačkané brambory, obloha, ďábelka (1a,3,7) 

2) Kuřecí nudličky sweet and sour (protlak, kapie, ananas), rýže (bezlepkové,6) 

3) Vepřové nudličky v sýrové omáčce se žampióny, pečené grenaille brambůrky (1a,7)  

4) Těstoviny rigatoni po uhlířsku (smetana, anglická, česnek, petrželka) sypané parmezánem (1a,3,7)  

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

Úterý : Zeleninová s krupicí a vejci (1a,3,7) 

1) 150g Pikantní masová směs se zeleninou (kuřecí, vepřové) sypaná sýrem, bramborové placičky 

(1a,7) 

2) Kuřecí stehýnko pečené na kyselém zelí, vařené brambory (bezlepkové)  

3) Hovězí pečeně po štěpánsku (klobása, vejce), rýže (1a,3) 

4) Krůtí perkelt se zeleninou a smetanou, těstoviny (1a,3,7)  

5) Bramborové nočky v omáčce z rajčat, cukety, maskarpone a rozmarýnu, sypané parmezánem 

(1a,3,7)  

Středa : Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi (1a,3,7) 

1) 150g Pstruh ve slaninovém kabátku podávaný na máslové baby karotce s brokolicí, vařené 

brambory (1a,4,7) 

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

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

4) Kousky lososa ve smetanovo-rajčatové omáčce s bílým vínem a bazalkou na těstovinách penne, 

sypané parmezánem  

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

Čtvrtek : Bramborová (1a) 

1) 200g Smažený kuřecí a vepřový řízek, odlehčený bramborový salát s jogurtovou majonézou 

(1a,3,7,9,10)   

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

3) Kuřecí rizotko se zeleninou a rajčátky, sypané sýrem, okurek (bezlepkové)  

4) Vepřové výpečky, špenát, bramborový knedlík (1a,3,7)   

5) Vanilkový rýžový nákup s ovocem (1a,3,7) 

Pátek : Zelňačka s klobásou (1a,7) 

1) 150g Medailonky vepřové panenky ve smetanové omáčce se slaninou, žampióny a cibulkou, 

ovoněné muškátem, pečené rozmarýnové brambory (1a,7) 

2) Bryndzové halušky se špekem, uzeným, slaninou a petrželkou (1a,7)  

3) Vepřová roládka z pečínky plněná mletým masem s mandlemi, kápií a hráškem, rýže (1a) 

4) Smažené rybí filé, bramborová kaše (1a,3,4,7) 

5) Květákový mozeček, vařené brambory, mrkvový salát (bezlepkové,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/

