
                                                                                Týden od 19.10.-23.10.2020 

                                                                                                                     Menu č1 – 110,- 

                                                                                                           Menu č2-4 – 95,- 

 

 

Pondělí : Čočková s párkem (1a,7) 

1) 200g Medailónky z kuřecího prsíčka a vepřové panenky s omáčkou Diane (smetanová omáčka se 

žampióny, worcesterem a dijonskou hořčicí), toskánské brambory (1a,7) 

2) Srbské rizotko s vepřovým masem a sýrem, okurek (1a)  

3) Těstoviny penne ve smetanové omáčce se sušenými rajčátky, čerstvým špenátem a kuřecími 

kousky, sypané parmezánem (1a,3,7)  

4) Míchaný salát se zeleninou, pikantním dresinkem a kuřecími stripsy, pečivo (1a,3,7) 

Úterý : Kulajda (1a,3,7) 

1) 150g Smažená kuřecí kapsa se šunkou a sýrem, mačkané brambory se slaninou, coleslaw (1a,3,7) 

2) Kuřecí stehýnko teriaki s asijskou zeleninou, kari rýže (bezlepkové,6)  

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

4) Míchaný salát se zeleninou, pikantním dresinkem a kuřecími stripsy, pečivo (1a,3,7) 

Středa : Bramborová (1a) 

1) 200g Vepřové ražničí s klobásou, cibulí a kápií podávané na šťouchaných bramborách s cibulkou a 

sypané strouhaným sýrem, ďábelka (bezlepkové) 

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

3) Pečená krkovička po selsku se sázeným vejcem, dušený špenát, bramborový knedlík (1a,3,7)  

4) Míchaný salát se zeleninou, pikantním dresinkem a kuřecími stripsy, pečivo (1a,3,7) 

Čtvrtek : Uzená s kroupami (1a) 

1) 200g Smažené rybí filé, bramborová kaše, zelný salátek s červenou řepou (1a,3,4,7)  

2) Znojemská hovězí pečeně (okurek, slanina), rýže (1a)  

3) Chilli con carne z mletého hovězího se slaninou, zeleninou a fazolemi, žitný chléb (1a,1b)  

4) Míchaný salát se zeleninou, pikantním dresinkem a kuřecími stripsy, pečivo (1a,3,7) 

Pátek : Boršč (1a) 

1) 200g Vepřový řízek z kotletky, mačkané brambory se slaninkou, okurek, tatarka (1a,3,7) 

2) Hovězí vařené, rajská omáčka, houskový knedlík (1a,3,7)  

3) Zbojnické kuřecí nudličky (houby, okurek, cibulka, kápie), rýže  

4) Míchaný salát se zeleninou, pikantním dresinkem a kuřecími stripsy, pečivo (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/

