Týden od 7.1 – 11.1.2019
Menu 1 – 100,Menu 2 - 5 a salát 85,-

Týdenní salát : Míchaný salát se zeleninou, jogurtovo-majonézovým dipem, kuřecími kousky a opečenou
slaninou, pečivo (1,3,7)
Pondělí : Čočková s párkem (1,7)
1) 150g Vepřová kotletka s drůbežími játry a sázeným vejcem, pečené rozmarýnové brambory, zelný
salát s koprem (1,7)
2) Kuřecí prsíčko zapečené s hermelínem, slaninou a cibulí, mačkané brambory, tatarka (1,3,7)
3) Krůtí kousky v zelenině, rýže (bezlepkové)
4) Segedínský gulášek se zakysanou smetanou, houskový knedlík (1,3,7)
5) Těstovinový salát se zeleninou, dresinkem, šunkou a strouhaným sýrem (1,3,7)
Úterý : Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3)
1) 150g Pečený pstruh na provensálských bylinkách, mačkané brambory s čerstvým špenátem, salát
z čínského zelí (1,4)
2) Kuřecí čína (zelí, mrkev, houby, kápie, pórek, koriandr), rýže (bezlepkové)
3) Krutí karbenátky v rajské omáčce, těstoviny s bazalkovým pestem (1,3,7,8)
4) Hovězí gulášek na černém pivu, houskový knedlík (1,3,7)
5) Grilovaná cuketa v sýrové omáčce ovoněné muškátem, vařené brambory (1,7)
Středa : Valašská kyselice s houbami a masem (1,7)
1)
2)
3)
4)
5)

150g Smažená kuřecí kapsa se šunkou a nivou, bramborovo-batátové pyré, kompot (1,3,7)
Znojemská hovězí pečeně, rýže (1)
Vepřové výpečky, kyselé zelí, houskový knedlík (1,3,7)
Zapékané těstoviny se slaninou, uzeným masem, čerstvým špenátem a sýrem (1,3,7)
Pikantní hrachová kaše s filírovaným kuřecím prsíčkem a smaženou cibulkou, žitný chléb, okurek (1)

Čtvrtek : Zeleninový krém s vejci (1,3,7)
1)
2)
3)
4)
5)

150g Steak z vepřové kotletky podávaný na fazolových luscích s pancettou, vařené brambory (1)
Kuřecí stehýnko ADAGIO podávané na pečených bramborech se zeleninou (bezlepkové)
Špagety s boloňským ragů, sypané parmezánem (1,3,7,9)
Kuřecí nudličky po zbojnicku (slanina, cibule, houby, kápie), rýže (1)
Květákový mozeček, vařené brambory, míchaný salát (1,3)

Pátek : Frankfurtská s párkem (1)
1)
2)
3)
4)
5)

150g Medailonky vepřové panenky v omáčce z hub a lišek, pečené kořeněné půlky brambor (1,7)
Kuřecí prsíčko zapečené šunkou a sýrem, zeleninová rýže (1,7)
Smažený vepřový řízek v bylinkové strouhance, bramborová kaše, okurek
Kuřecí perkelt se zeleninou a zakysanou smetanou, těstoviny (1,3,7)
Jablko-tvarohová žemlovka ovoněná vanilkou (1,3,7)

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

