Týden od 3.12. - 7.12.2018
Menu 1 – 99,Menu 2 - 5 a salát 82,-

TÝDENNÍ SALÁT : Míchaný slaát s rukolou, jogurtovo-majónezovým dresinkem, kuskusem a kuřecími kousky v kari

PONDĚLÍ : Hrachová s párkem
1)
2)
3)
4)
5)

150g Obrácený kuřecí řízek, šťouchané brambory se slaninkou, okurek, tatarka
Srbské rizotko s vepřovým masem, sypané sýrem, okurek
Hovězí maso po námořnicku (protlak,vejce) těstoviny fusilli
Vepřová plec na paprice, houskový knedlík
Bramborové nočky se smetanovým špenátem a parmskou šunkou, sypané parmezánem

ÚTERÝ : Bramborová
1) 150g Grilovaná kotletka podávaná na fazolových luscích s pancettou, pečené kořeněné brambory, omáčka
z dijónské hořčice
2) Krůtí výpečky, dušený špenát, bramborový knedlík
3) Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny farfalle s bazalkovým pestem
4) Kuřecí čína (zelí, mrkev, žampión, pórek, kápie, koriandr), rýže (bezlepkové)
5) Smažený květák, mačkané brambory s máslem, tatarka
STŘEDA : Kuřecí vývar s masem a nudlemi
1) 150g Přírodní kuřecí kapsa plněná lososem a špenátem, rýže jasmínová, salát z čínského zelí s ananasem
2) Rizoto Jambalaya (kuř.stehenní, cuketa, kápie, chorizo, česnek, chilli, petžel), sypané parmezánem
(bezlepkové)
3) Hovězí kousky v mrkvi se smetanou, vařené brambory
4) Vepřová krkovička, červené zelí s jablky, houskový knedlík
5) Zapékané těstoviny s omáčkou se 4 druhů sýra, zdobené rukolou
ČTVRTEK : Rajská s rýží
1)
2)
3)
4)
5)

150g Medailonky vepřové panenky ve švestkové omáčce s kapkou červeného vína, pečené brambory
Kuřecí stehýnko pečené na bramborech s kořenovou zeleninou (bezlepkové)
Kuřecí prsíčko se šunkou a hermelínem, rýže
Přírodní karbenátky podávané s bramborovou lepenicí
Hrachová kaše, moravské uzené, osmažená cibulka, žitný chléb, okurek

PÁTEK : Slezská zelňačka s klobásou
1) 150g Smažený kuřecí závitek s uzeným sýrem a klobásou, mačkané brambory s osmaženou cibulkou,
ďábelka, mrkvový salát
2) Těstoviny penne s boloňským ragů, sypané parmezánem a rukolou
3) Svíčková na smetaně zdobená brusinkami, houskový knedlík
4) Kuřecí perkelt se zeleninou a zakysanou smetanou, těstoviny mušle
5) Halušky s brynzou, špekem a slaninou, sypané petrželkou
Každé jídlo je označeno číslem alergenu které obsahuje. Seznam alergenů k dispozici na baru nebo na stránkách
www.adagiorestaurant.cz
Rezervace menu 775 722 511

