
                                                                                Týden od 29.6. – 3.7.2020 

                                                                                                                     Menu 1 – 110,-    

                                                                                                                     Menu 2 - 5 a salát 95,-     

 

INFO!!! Z důvodů rekonstrukce lapáku tuku a kanalizace bude restaurace a veškerý provoz uzavřen a to už 

od pátku 3.7.(včetně toho pátku) do 12.7.2020, opět otevřeme v pondělí 13.7.2020, děkujeme za 

pochopení !!! 

Týdenní salát : César salát s kuřecím masem, dresinkem, krutony, slaninkou a parmezánem (1a,3,4,7,10) 

Pondělí : Čočková s párkem (1a,7) 

1) 150g Smažená kuřecí kapsa s hermelínem, mačkané brambory s petrželkou a máslem, míchaný 

zelný salát, tatarka 

2) Kuřecí nudličky sweet and sour (ananas, kápie, mrkev, protlak), rýže (bezlepkové) 

3) Krkonošský hovězí gulášek (houby, slanina), houskový knedlík (1a,3,7)  

4) Těstovinový salátek s kuřecími kousky, ředkvičkami, brokolicí, čínským zelím, baby karotkou a 

dresinkem (1a,3,7)  

Úterý : Kulajda (1a,3,7) 

1) 200g Sekaný vepřový řízek s čedarem, bramborová kaše, kompot (1a,3,7) 

2) Vepřové výpečky, kyselé zelí, houskový knedlík  (1a,3,7)  

3) Pečené kuřecí stehýnko ADAGIO podávané na pečených bramborech se zeleninou (bezlepkové)  

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

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

1) 250g Pstruh pečený na citrónovém pepři, vařené brambory s pažitkou, teplá brokolice na másle 

s baby karotkou (1a,4,7) 

2) Špagety s boloňským ragů, sypané parmezánem a zdobené rukolou (1a,3,7,10)  

3) Kuřecí nudličky Šuang-si (bílé zelí, houby, pórek, zázvor, kápie, chilli, dezertní víno), kari rýže 

(bezlepkové,6)  

4) Čočka na kyselo, opečená klobása, okurek, žitný chléb (1a,1b) 

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

Čtvrtek : Gulášová (1a) 

1) 200g Vídeňská roštěná se sázeným vejcem a opečenou slaninou, pečené bramborové dukátky, 

tatarka (1a,3) 

2) Pomalu pečená krkovička s krémovou pepřovou omáčkou, bramborovou kaší a baby karotkou na 

másle (1a,7) 

3) Bryndzové halušky s uzeným masem, špekem, slaninou a pažitkou (1a,7)  

4) Kuřecí medailónky podávané na zeleninovém rizotu, sypané parmezánem (bezlepkové) 

Pátek :                                                                   Zavřeno !!! 

Z důvodů rekonstrukce lapáku tuku a kanalizace bude restaurace 

uzavřena do 12.7.2020 

Otevírat budeme v pondělí 13.7.2020 děkujeme za pochopení 
Každé jídlo je označeno číslem alergenu které obsahuje. Seznam alergenů k dispozici na baru nebo na stránkách www.adagiorestaurant.cz 

http://www.adagiorestaurant.cz/

