
                                                                                Týden od 22.4. – 26.4.2019 

                                                                                                                     Menu 1 – 100,-    

                                                                                                                     Menu 2 - 5 a salát 85,-     

 

Týdenní salát : Míchané lístky salátů s cherry rajčátky, lehkým pikantním dresinkem a smaženými 

vepřovými nudličkami ovoněnými česnekem, pečivo (1a,3,7) 

Pondělí : Velikonoce - zavřeno 

Úterý : Hrachová se slaninkou (1a)  

1) 150g Pikantní dřevorubecký steak z krkovičky na cikánský způsob s čerstvou zeleninou, pečené 

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

2) Kuřecí steak v sýrové omáčce ochucené dobromyslem, těstoviny fusilli (1a,3,7)  

3) Halušky s kyselým zelím, slaninou, uzeným masem a špekem (1a)  

4) Kuřecí rizotko se zeleninou, sypané sýrem, okurek (bezlepkové)  

5) Smetanový špenátek, vařené vejce, vařené brambory (1a,3,7) 

 

Středa : Kapustová s klobásou (1a) 

1) 150g Špalík vepřové panenky podávaný na anglické zelenině, vařené brambory (bezlepkové)  

2) Hovězí nudličky se zeleninou ve sladkokyselé omáčce s troškou chilli, rýže (bezlepkové, 6)  

3) Smažený krůtí karbenátek, bramborová kaše s osmaženou cibulkou, okurek (1a,3,7)  

4) Špagety s vepřovými kousky , rajčaty a smetanou, zdobené rukolou  (1a,3,7) 

5) Houbový bulgur s grilovanou zeleninou a parmezánem (1a,7)  

 

Čtvrtek : Francouzská s mušličkami (1a,3) 

1) 150g Smažený špíz s kuřecím masem, sýrem a kápií, mačkané brambory s pažitkou, tatarka, obloha 

(1a,3) 

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

3) Krůtí kousky v mrkvi se smetanou, vařené brambory (1a,7)  

4) Zapékané těstoviny s uzeným masem, uzeným sýrem, vejci a čerstvým špenátem (1a,3,7)   

5) Lívanečky s lesním ovocem, čokoládou a zakysanou smetanou (1a,3,7) 

 

Pátek : Boršč (1a,7,9) 

1) 150g Lazaně s boloňským ragů, sypané parmezánem a rukolou (1a,3,7) 

2) Smažený vepřový řízek, mačkané brambory se slaninou, okurek, tatarka (1,3,7) 

3) Guláš s hovězích líček s červeným vínem, houskový knedlík (1,3,7) 

4) Kuřecí prsíčko zapečené s nivou a slaninou, rýže (1,7) 

5) Čočka na kyselo, sázené vejce 2ks, žitný chléb, okurek (1,3,7) 

 
 

 

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

http://www.adagiorestaurant.cz/

