
                                                                                Týden od 14.9. – 18.9.2020 

                                                                                                                     Menu 1 – 110,-    

                                                                                                                     Menu 2 - 5 a salát 95,-     

 

Týdenní salát : Míchaný salát se zeleninou, kukuřicí, červenou řepou, dresinkem z hrubozrné hořčice a 

kuřecím masem, pečivo (1a,10) 

Pondělí : Italská s těstovinou (1a) 

1) 180g Kuřecí steak ve slaninovém kabátku a švestkové omáčce, pečené brambory (bezlepkové) 

2) Smažený hermelín se šunkou, mačkané brambory s máslem a petrželkou, tatarka (1a,3,7)  

3) Hovězí ragů na víně s kořenovou zeleninou a hráškem, rýže (1a)  

4) Těstoviny penne aglio olio e peperoncino s pestem ze sušených rajčat a kuřecími kousky, sypané 

parmezánem (1a,3,7) 

Úterý : Francouzská s mušličkami (1a,3) 

1) 200g Copa (pečený bramborový placek) s pikantními vepřovými nudličkami s čerstvou zeleninou, 

sypané sýrem (1a,3,7) 

2) Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny fusilli (1a,3,7)  

3) Pečené kuřecí stehýnko na kyselém zelí, vařené brambory (bezlepkové)  

4) Kuřecí prsíčko zapečené s hermelínem a slaninkou, rýže (1a) 

Středa : Kulajda (1a,3,7) 

1) 300g Pečená uzená žebra na černém pivu s povidly, chléb, hořčice (1a,10) 

2) Štěpánská hovězí pečeně (vejce, klobása), rýže (1a)  

3) Filé pstruha lososovitého podávané na anglické zelenině, vařené brambory (bezlepkové)  

4) Těstoviny penne se smetanovou omáčkou s pórkem, pancettou a kuřecím masem, sypané 

parmezánem (1a,3,7)  

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

Čtvrtek : Gulášová (1a) 

1) 200g Kuřecí závitek s houbovou fáší, rýže, rajčatový salát (1a) 

2) Sekaná pečeně s panenkou, dušená kapusta, vařené brambory (1a)   

3) Kuřecí medailónky podávané na zeleninovém rizotku, sypané parmezánem a zdobené polníčkem 

(bezlepkové)  

4) Čočka na kyselo, opečený salám, chléb žitný, okurek (1a,7) 

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

Pátek : Bramborová (1a) 

1) 250g Pečené kachní stehýnko, červené zelí, houskový knedlík (1a,3,7) 

2) Maďarský hovězí gulášek s křenem, špekový knedlíček (1a) 

3) Smažená vepřová játra, šťouchané brambory, tatarka (1a,3,7)  

4) Těstovinový salátek s karotkou, brokolicí, čínským zelím a kuřecím masem (1a,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/

