
                                                                                Týden od 14.6. - 18.6.2021 

                                                                                                                     Menu č.1 – 119,- 

                                                                                                           Menu č.2-4 – 99,- 

 

Pondělí : Čočková s párkem (1a,3,7) 

1) 180g Havířský vepřový kotlet zapečený s nivou, slaninou a žampióny, pečené brambory, ďábelka, 

zelný salát  

2) Kuřecí nudličky sweet and sour (mrkev, kápie, ananas), rýže (bezlepkové)  

3) Těstoviny penne s kuřecím masem, smetanovou omáčkou, pórkem, pancettou, parmezánem a 

rukolou (1a,3,7)   

4) Lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky giros a pita chlebem (1a,3,7)  

Úterý : Květáková  (1a,7) 

1) 180g Filé norského lososa pečeného na bylinkách, grilovaná zelenina, vařené brambory s pažitkou 

(bezlepkové,4) 

2) Vepřové výpečky, hlávkové zelí se špekem, houskový knedlík (1a,3,7)  

3) Hovězí nudličky po štěpánsku (vejce, klobása), hrášková rýže (1a)  

4) Lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky giros a pita chlebem (1a,3,7)  

Středa : Mexická (1a) 

1) 200g Smažený karbanátek, bramborová kaše, coleslaw (1a,3,7) 

2) Krůtí čína (zelí, mrkev, houby, kápie, pórek, cibulka, koriandr) kari rýže (bezlepkové,6)   

3) Maminčino kuře podávané na těstovinách s játrou, žampióny a petrželkou (1a,3)  

4) Lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky giros a pita chlebem (1a,3,7)  

5) Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslem (1a,3,7)  

Čtvrtek : Uzená s kroupama (1a) 

1) 200g Vepřový řízek z kotletky, odlehčený bramborový salát s jogurtovou majonézou (1a,3,7,9,10) 

2) Kuřecí prsíčko Caprese s bazalkovým pestem, rajčátky a mozzarellou, rýže (bezlepkové)  

3) Chilli con carne z mletého hovězího, slanina, zelenina, fazole, žitný chléb (1a,1b)  

4) Lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky giros a pita chlebem (1a,3,7)   

Pátek : Frankfurtská (1a) 

1) 300g Lazaně s boloňským ragů, sypané parmezánem a rukolou (1a,3,7) 

2) Znojemská hovězí pečeně (slanina, okurek), rýže (1a,3,7)  

3) Čínské nudle se zeleninou (kapie, mrkev, zelí, mladá cibulka) a nakládanými kuřecími kousky, 

sypané koriandrem (1a, 6)  

4) Lístky salátů s cherry rajčátky, tzaziki dresinkem, kuřecími kousky giros a pita chlebem (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/

