Týden od 9.9. – 13.9.2019
Menu 1 – 100,Menu 2 - 5 a salát 85,-

Týdenní salát : Míchaný zeleninový salát s pikantním dipem a kuřecími rarášky, pečivo (1a,3,7)
Pondělí : Zeleninová s vejcem (1a,3,7)
1) 150g Kuřecí a vepřový medailónek v sýrové omáčce se šunkou, žampióny a olivami, pečené
brambory, obloha (1a,7)
2) Kuřecí prsíčko zapečené s rajčátky, mozzarelou a bazalkou, mačkané brambory (1a,7)
3) Mexický hovězí gulášek sypaný sýrem, hrášková rýže (1a)
4) Halušky s kapustou, uzeným, špekem a slaninkou (1a)
5) Vegetariánská paella s kari a grilovanou zeleninou, sypané parmezánem a rukolou (bezlepkové,7)
Úterý : Fazolová s párkem (1a,7)
1) 150g Steak z vepřové kotletky podávaný s krůtí játrou se žampióny, opékané brambory, ďábelka
(1a)
2) Rozstřelený španělský ptáček (hovězí, párek, vejce, okurek, hořčice, slanina), rýže (1a)
3) Vepřové mleté biftečky podávané na špenátu, vařené brambory (1a,3)
4) Kuřecí perkelt na paprice s čerstvou zeleninou, těstoviny (1a,3,7)
5) Hrachová kaše, opékaný salám, cibulka, chléb, okurek (1)
Středa : Gulášová (1a)
1) 200g Špikované kuřecí prsíčko podávané na máslové baby karotce s hráškem, vařené brambory
(bezlepkové)
2) Kuřecí stehýnko ala bažant, rýže (1a)
3) Smažený krůtí karbenátek, bramborová kaše s osmaženou cibulkou, okurek (1a,3,7)
4) Bramborové nočky s listovým špenátem, smetanou, kuřecími kousky a parmezánem (1a,3,7)
5) Domácí skořicové lívanečky přelité tvarohem a zdobené borůvkami (1a,3,7)
Čtvrtek : Kuřecí vývar s nudlemi (1a,3)
1) 150g Hovězí mletý biftek zapečený se sýrem v omáčce se zeleným pepřem, pečené sedlácké
brambory (1a,3,7)
2) Špagety s rajčatovou omáčkou a kuřecími kousky, sypané sýrem (1a,3)
3) Moravský vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík (1a,3,7)
4) Vepřová kotletka podávaná na fazolových luscích se slaninkou, vařené brambory (bezlepkové)
5) Žampiónové kari s čerstvým špenátem, rýže (1a)
Pátek : Valašská kyselice (1a,7)
1)
2)
3)
4)
5)

200g Smažený řízkový mix (prso, kotlet), mačkané brambory se slaninou, okurek (1a,3,7)
Svíčková na smetaně zdobená brusinkami, houskový knedlík (1a,3,7,9,10)
Kuřecí nudličky s vepřovou játrou s pórkem a kápií, rýže (1a)
Zapékané brambory s uzeným masem, brokolicí, vejci a sýrem (1a,3,7)
Smetanové hříbkové rizotko se sušenými rajčátky a bylinkami, sypané parmezánem (1a,7)

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

