
                                                                                Týden od 19.4.-23.4.2021 

                                                                                                                     Menu č.1 – 119,- 

                                                                                                           Menu č.2-4 – 99,- 

 

Pondělí : Hrachová (1a) 

1) 200g Kuřecí prsíčko ve slaninovém kabátku podávané se švestkovou omáčkou s portským vínem, 

pečené rozmarýnové brambory, míchaný zeleninový salátek (bezlepkové)  

2) Kuřecí prsíčko zapečené s hermelínem a šunkou, hrášková rýže (1a)  

3) Hovězí pečeně se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1a,3,7)  

4) Míchané lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky a pita chlebem (1a,7)  

Úterý : Kozí brada (1a,7) 

1) 200g Vepřový steak z kotletky na grilu podávaný s omáčkou z červeného pepře, gratinované 

brambory s rozmarýnem (1a,7) 
2) Kuřecí nudličky sweet and sour (mrkev, kápie, ananas, protlak), rýže (bezlepkové)    

3) Maminčino kuře podávané na těstovinách s játrou, žampióny a petřelkou (1a,3) 
4) Míchané lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky a pita chlebem (1a,7) 

Středa : Francouzská s mušličkami (1a,3) 

1) 180g Smažený sýrový špíz (eidam, hermelín, vařené brambory s petrželkou, tatarka, zelný salát 

s kukuřicí (1a,3,7)  

2) Krůtí kousky v zelenině, rýže (bezlepkové)  

3) Plněná paprika, rajská omáčka, houskový knedlík (1a,3,7)  

4) Míchané lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky a pita chlebem (1a,7)  

5) Tvarohové knedlíky s vanilkovou omáčkou a lesním ovocem (1a,3,7) 

Čtvrtek : Kulajda (1a,3,7) 

1) 160g Rybí talíř (tuňák steak a filé lososa s citronovým pepřem) podávaný s teplou anglickou 

zeleninou, mačkané brambory s čerstvým špenátem (bezlepkové,4) 

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

3) Fazolový gulášek s vepřovým masem a chilli papričkami, žitný chléb (1a, 1b) 

4) Míchané lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky a pita chlebem (1a,7)  

Pátek : Řecká fazolačka (1a) 

1) 180g Smažená kuřecí kapsa se šunkou, eidamem a čedarem, mačkané brambory s máslem, šopský 

salátek (1a,3,7) 

2) Špecle s kuřecím masem, smetanovým špenátem, pancettou a kuřecím masem, sypané 

parmezánem (1a,7)  

3) Znojemská hovězí pečeně (slanina, okurek), rýže   

4) Míchané lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky a pita chlebem (1a,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/

