
                                                                                Týden od 18.10.-22.10.2021 

                                                                                                                     Menu č.1 – 119,- 

                                                                                                           Menu č.2-4 – 99,- 

Pondělí : Hrachová (1a) 

1) 200g Kuřecí prsíčko zapečené s broskví a sýrem, omáčka demi-glace, pečené brambory, ďábelská 

omáčka (bezlepkové,7) 

2) Pikantní vepřové nudličky se zeleninou, kukuřicí a fazolemi, rýže (1a)  

3) Kuřecí prsíčko v sýrové omáčce ovoněné dobromyslem, těstoviny fusilli (1a,3,7)  

4) Míchané lístky salátů s česnekovým dresinkem se zakysané smetany a dijónské hořčice se šunkou, 

hermelínem a ořechy, pečivo (1a,3,7,8)  

Úterý : Kozí brada (1a) 

1) 180g Vepřový závitek ala španělák z kotletky (hořčice, slanina, vejce, okurek, klobása), rýže, 

kompot (1a,3) 

2) Krůtí čína podávaná na rýžových nudlích (zelí, mrkev, houby, bambus, pórek, paprika, koriandr) 

(bezlepkové)   

3) Maďarský kuřecí perkelt s čerstvou zeleninou a slzou zakysané smetany, kuskus (1a)  

4) Míchané lístky salátů s česnekovým dresinkem se zakysané smetany a dijónské hořčice se šunkou, 

hermelínem a ořechy, pečivo (1a,3,7,8)   

Středa : Boršč (1a,7,9) 

1) 180g Hovězí ragů na víně s opečenou kořenovou zeleninou, mačkané brambory se slaninkou a 

špenátem, zelný salát (bezlepkové) 

2) Pečené kuřecí stehýnko na žampiónech s tymiánem, hrášková rýže (1a)  

3) Segedínský gulášek se zakysanou smetanou, houskový knedlík (1a,3,7)  

4) Míchané lístky salátů s česnekovým dresinkem se zakysané smetany a dijónské hořčice se šunkou, 

hermelínem a ořechy, pečivo (1a,3,7,8)  

5) Žemlovka s tvarohem a jablky ovoněná vanilkou (1a,3,7) 

Čtvrtek : Kulajda (1a,3,7) 

1) 150g Kuřecí prsíčko z grilu společně s grilovaným hermelínem a jemnou brusinkovou omáčkou, 

gratinované brambory se smetanou (1a,7) 

2) Špagety s boloňským ragů, sypané parmezánem (1a,3,9)  

3) Hovězí nudličky na hříbkách v liškové omáčce, rýže (1a)  

4) Míchané lístky salátů s česnekovým dresinkem se zakysané smetany a dijónské hořčice se šunkou, 

hermelínem a ořechy, pečivo (1a,3,7,8)   

5) Bramborový guláš s krůtí játrou a čerstvou zeleninou, žitný chléb (1a,1b)  

Pátek : Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi (1a,3) 

1) 200g Pečené kachní stehýnko na pomerančích, mačkané brambory s máslem a pažitkou, zdobené 

cukrovým hráškem (bezlepkové,7)   

2) Bramborové knedlíky s uzeným masem, osmaženou cibulkou a kyselým zelím (1a)  

3) Kuřecí nudličky ve smetanové omáčce s kuřecím masem, pancettou a pórkem podávané na 

těstovinách penne, sypané parmezánem (1a,3,7) 

4) Míchané lístky salátů s česnekovým dresinkem se zakysané smetany a dijónské hořčice se šunkou, 

hermelínem a ořechy, pečivo (1a,3,7,8)  

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

http://www.adagiorestaurant.cz/

